
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23118 Комп`ютерні науки

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23118

Назва ОП Комп`ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Факультет економіки та менеджменту; факультет права, публічного 
управління та національної безпеки; факультет інженерії та енергетики; 
факультет лісового господарства та екології; технологічний факультет

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7 

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 173283

ПІБ гаранта ОП Молодецька Катерина Валеріївна

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

molodecka@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(063)-392-78-96

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Динамічний розвиток суспільства зумовлює нові виклики для сучасної освіти. Людство намагається максимально 
діджиталізувати усе навколо себе, що породжує значний попит на фахівців у галузі інформаційних технологій. 
Відповідно до наказу МОН України № 88-л від 05.05.2017 р. у Поліському національному університеті (на той час – 
Житомирський національний агроекологічний університет) ліцензовано провадження освітньої діяльності для 
підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою (ОП) “Комп’ютерні науки” реалізується кафедрою 
комп’ютерних технологій і моделювання систем, яка була створена у 1981 р. З початку свого заснування і донині 
кафедра продовжує бути флагманом у підготовці спеціалістів, здатних вміло застосовувати інформаційно-
комп'ютерні технології у своїй практичній діяльності. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно 
удосконалюють навчально-методичні комплекси дисциплін, шляхом імплементації теорії та практики, а наукові 
доробки постійно висвітлюють у виданнях, які індексуються міжнародними та вітчизняними наукометричними 
базами. Потенціал кафедри невпинно нарощується, щорічно колектив поповнюється докторами та кандидатами 
наук, професорами, доцентами, старшими науковими співробітниками. За останні роки викладачами кафедри було 
підготовано та захищено 2 кандидатських та 2 докторських дисертації.
Розробка ОП розпочата у 2017 році на основі проєкту Стандарту вищої освіти зі спеціальності та наповнена освітніми 
компонентами спираючись на актуальні потреби ринку праці, досвід науково-педагогічних працівників кафедри та 
провідних вітчизняних і зарубіжних ЗВО. Після введення в дію Стандарту для першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №962 від 10.07.2019 р., ОП було 
приведено у відповідність до Стандарту та затверджено протоколом засідання Вченої ради ЖНАЕУ №11 від 
24.06.2020 р. Впроваджена у 2017 році ОП “Комп’ютерні науки” Поліського національного університету була 
єдиною в регіоні. Щорічно, після оприлюднення проєкту ОП на сайті університету, вона переглядається із 
врахуванням пропозицій стейкхолдерів та затверджується Вченою радою університету.
ОП містить інформацію про обсяг кредитів, необхідний для здобуття ОС бакалавра; перелік компетентностей; 
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, що сформований у термінах результатів навчання; форми 
атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 
перелік нормативних документів.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 28 24 2 0 0

2 курс 2019 - 2020 22 18 3 0 0

3 курс 2018 - 2019 26 13 1 0 0

4 курс 2017 - 2018 20 27 10 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 23118 Комп`ютерні науки

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 

Сторінка 3



самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_КН_2020.pdf XESKmka9kHFgGvQ6A4+pH3qI1/Ony4ECY3HKyTij+Sc
=

Навчальний план за ОП НП_КН_2020.PDF QrHzLliKlrW17et99ItEHMY7LWZDPb5MUCperZA+KSI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Галицька.pdf ocx77NcTybzHn9cIPI/Y+/Cp6vT79YMBiKDQHPX/iC8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Дзюбенко.pdf NhSwVcuq/GfiiUAtTq4ntsDYe7pRJrs1eb2e/mbes10=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Сластін.pdf G+FNBwKnBsp7/dfcGdg2P7uWVYUwnlx3rIh/C8cCL6E
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Хаустович.pdf I1Tc417nbCvkJzbjXRsyVw4RQBI9jR5xqz1VuC2mFMc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Пєшков.PDF 7BNz2ot6628jguJd9NcdJQfIr7mWEb7tIO6CZl4KZlw=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою освітньої програми (далі – ОП) є підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні 
дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в 
моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження 
і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-
економічних систем.
Унікальність ОП полягає у фокусі змістовного наповнення освітніх компонент на особливостях проєктування, 
розробки і супроводу інформаційних систем та технологій як інструментальних засобів для вирішення глобальних і 
локальних екологічних проблем та проблем галузі національного господарства в цілому. Зокрема, “Основи 
дистанційного зондування Землі”, “Обробка геопросторових даних” і “Геоінформаційні системи”. Такий підхід 
забезпечує системність взаємодії для реалізації пріоритетних наукових досліджень в галузі екології, аграрних наук, 
національної безпеки, управління територіями, які проводяться університетом спільно з Житомирською обласною 
державною адміністрацією, Державним космічним агентством й іншими зовнішніми стейкхолдерами. 
Також особлива увага приділена управлінню проєктами ІТ і безпосередньо проєктній діяльності завдяки співпраці 
Поліського університету з громадською організацією “Асоціація Noosphere” шляхом створення і функціонування 
науково-технічної лабораторії та практичній реалізації на її базі студентських інноваційних проєктів. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

ОП була започаткована у період дії Стратегії розвитку університету на 2016-2020 рр. (http://surl.li/miqb). Визначені 
у ній ключові цілі щодо синергії освіти, науки й інновацій були послідовно успадковані в Стратегії на 2021-2025 рр. 
(http://surl.li/miqd). Цілі ОП нерозривно пов’язані з місією університету – “підготовці професійної еліти та 
формування експертної системи для сталого регіонального розвитку”, зокрема в частині формування особистості 
фахівця якісно нового рівня, здатного проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі 
комп’ютерних наук. 

Сторінка 4



Визначені в ОП цілі узгоджуються зі Стратегією університету на 2021-2025 рр. у розрізі впровадження інновацій в 
освітній процес із застосуванням ІТ, які виступають головним інструментом формування освітнього середовища. 
Також зміст окремих ОК спрямований на вирішення завдань в рамках наукових досліджень щодо управління 
регіоном в умовах децентралізації із використанням інструментарію ГІС та інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Розвиток підприємництва як однієї 
зі стратегічних цілей університету реалізується завдяки залученню здобувачів вищої освіти до роботи 
Інжинірингової школи Noosphere, яка є майданчиком для створення startup проєктів, де надається технологічна і 
маркетингова підтримка інноваційних ідей за підтримки досвідчених менторів та експертів.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Для врахування інтересів здобувачів вищої освіти при формулюванні цілей та програмних результатів ОП вони 
залучаються до процесів обговорення під час перегляду ОП шляхом участі в засіданнях кафедри комп’ютерних 
технологій і моделювання систем ПНУ (протокол №8, 11.03.2020 р.). Наприклад, думка здобувачів вищої освіти 
була врахована при введенні “ Іноземна мова за професійним спрямуванням” для посилення формування ПР1 й ЗК5, 
ЗК6, ЗК12 та підвищення рівня їх конкурентоздатності на ринку праці. Також здобувачі вищої освіти долучаються до 
обговорення змісту робочих програм навчальних дисциплін при їх затвердженні. 
З метою моніторингу рівня очікувань здобувачів вищої освіти від ОП в розрізі задоволеності освітніх потреб 
проводяться опитування (https://cutt.ly/PxGx52g). Відповідно до результатів останніх опитувань, 90,7% респондентів 
задоволені рівнем отриманих знань та умінь. Подані пропозиції здобувачів будуть враховані при розробленні 
проєкту ОП 2021 р. 

- роботодавці

Відповідність ОП сучасним вимогам ринку праці забезпечується шляхом залучення роботодавців до обговорення її 
змісту, зокрема на засіданнях кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем (протокол №8, 11.03.2020 
р.). Під час освітнього процесу в частині проведення аудиторних занять і практичних тренінгів співпраця із 
роботодавцями забезпечує підвищення рівня практичної підготовки здобувачів освіти. Також роботодавці 
здійснюють оцінку рівня якості надання освітніх послуг при підготовці здобувачів вищої освіти в рамках ОП. 
Зокрема, Грищук А. (СПД ФОП Грищук Андрій Сергійович) запропонував ввести освітні компоненти для 
формування компетентностей щодо автоматизації рутинних задач з використанням ботів (ВК8.3). Тишківський В. 
(керівник проєктів впровадження, ТОВ IT Specialist) рекомендував ввести освітні компоненти з метою поглиблення 
навичок проєктування складних систем, а також вмінь розробляти проєктну документацію (ВК15.2-15.3), що 
дозволяє сформувати ПР11 і ПР15. Сластін С. (начальник відділу забезпечення економічного сектору Інформаційно-
аналітичного центру Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного 
агентства України) запропонував додати вибіркову освітню компоненту для формування практичних навичок 
аналізу геопросторових даних з використанням геоінформаційних систем і технологій (ВК10.2).

- академічна спільнота

При удосконаленні та оновленні ОП враховується думка представників академічного середовища. Площадкою для 
обміну думок щодо цілей програмних результатів виступають конференції, які проводяться у Поліському 
університеті та інших ЗВО за участі викладачів випускової кафедри. Також з 2019 р. на базі кафедри комп’ютерних 
технологій і моделювання систем щорічно проводиться студентська науково-практична конференція “Інформаційні 
технології та моделювання систем”, співорганізаторами якої у різні роки виступали Київський національний 
економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 
“Харківський авіаційний інститут”, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Дніпровський 
національний університет ім. Олеся Гончара, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця. 
На конференції також обговорюються питання не тільки підготовки здобувачів вищої освіти, але й організації 
дистанційного навчання, нових підходів до організації освітнього процесу, проблем впровадження дуальної освіти 
тощо.

- інші стейкхолдери

До внесення змін в ОП долучаються й інші стейкхолдери – ГО “Асоціація Noosphere”, ГО “Федерація робототехніки 
та штучного інтелекту”, викладачі інших кафедр Поліського університету. Їх пропозиції стосувалися посилення 
підготовки в частині розвитку у здобувачів вищої освіти soft skills. Зокрема, представниками ГО “Асоціація 
Noosphere” запропоновано акцентувати увагу на розвитку компетентностей, пов’язаних з умінням працювати в 
команді та оцінювати якість виконаних робіт. Це було враховано при формуванні ОК6 і ВК7. Завідувач кафедри 
правознавства ініціювала розширення блоку обов’язкових освітніх компонент додаванням ОК13 з метою посилення 
здобуття ЗК14. Інтерес та залученість стейкхолдерів до модернізації змісту ОП пов'язаний, зокрема з високими 
очікуваннями від майбутніх випускників Поліського університету. Це забезпечує підвищення рівня їх 
конкурентоздатності на ринку праці та набуття спеціальних компетентностей.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Відповідно до Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2030 рр. (http://surl.li/mphq) світовими трендами, 
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які впливають на освіту, є впровадження концепції Індустрії 4.0, поглиблення процесів використання ІТ у різних 
сферах людської діяльності та зростання кількості проблем екології. Також, за оцінками експертів, “найбільш 
затребуваними будуть фахівці, які можуть проєктувати, впроваджувати нову техніку і технології з урахуванням 
викликів майбутнього”. Це відображено в цілях ОП – зокрема, “здійснювати розробку, впровадження і супровід 
інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних 
систем”. Як наслідок, в ОП введено ВК6, ВК10, ВК12 і ВК13, зміст яких забезпечує формування програмних 
результатів, щодо застосування методів програмування, розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, 
класифікації об’єктів та ін., які є фундаментальними для вирішення проблем екології з використанням 
інструментарію ІТ. 
В ОП 2020 р. враховано нагальну потребу ринку праці щодо поглибленого вивчення іноземної мови. Для цього з 
метою набуття ПР1 додатково до ОК4 було введено ОК5. За результатами дослідження GlobalLogic 
(http://surl.li/mpli) найближчі роки на ринку праці зберігатиметься дефіцит фахівців, зокрема зі знанням QA, Java, 
JavaScript, Python. Введені в ОП 2020 р. ВК8 і ВК12 забезпечують формування вказаних затребуваних 
компетентностей у фахівців з комп’ютерних наук.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий та регіональний контекст розкривається у змістовному наповненні ОП і безпосередньо освітніх 
компонентах. Особливостями галузі ІТ (зокрема, за даними http://surl.li/mxqf) окрім потреби у підготовці молодих 
фахівців, є необхідність розвитку і підтримки startup-культури. В ОП 2020 р. введено ВК7 для формування 
відповідних компетентностей у здобувачів вищої освіти. Також проведення відповідних занять відбувається на базі 
Інжинірингової школи Noosphere, що забезпечує високий рівень їх практичної спрямованості.
Відповідно до особливостей ІТ-галузі Житомирської області (за даними Агенції регіонального розвитку ЖОДА 
http://surl.li/mxqx), попит на майбутніх фахівців з комп’ютерних наук можуть формувати такі компанії як Adyax, 
Infopulse, Viseven, Ignite, Cinegy, Bliscom, Softengi, Xpand та ін. Фокус діяльності та технології, з якими працюють 
співробітники компаній, враховано при формуванні програмних результатів та обов'язкових і вибіркових освітніх 
компонент. Зокрема, для ОП 2020 р., технології AR/VR представлені у ВК14.1, AI, Big Data – ОК26, ОК28, IoT – ВК13, 
геоінформаційні системи – ВК10 тощо.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулюванні цілей та програмних результатів ОП враховується досвід університетів, які проводять підготовку 
здобувачів за аналогічною освітньою програмою. У результаті постійного моніторингу освітніх програм, зокрема 
Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology, а також вітчизняних університетів – 
Національного університету “Львівська політехніка”, Національного університету водного господарства і 
природокористування, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного 
університету радіоелектроніки, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та ін., зокрема в ОП 
2020 р. введено ОК19, ОК28, ОК29, а також розширено блок вибіркових дисциплін компонентами ВК8, ВК10, ВК12, 
ВК15 та ін.
Додатково проводиться актуалізація змістовного наповнення відповідних освітніх компонент, методів навчання для 
формування відповідних програмних результатів, які представлені в освітніх програмах провідних університетів 
України і світу.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

У ОП визначено перелік програмних результатів навчання, які в повному обсязі відповідають зазначеним у 
відповідному стандарті та забезпечуються відповідними освітніми компонентами (додаток табл. 3). При виборі 
освітніх компонент проєктна група керувалися актуальними тенденціями розвитку ринку ІТ, а також 
рекомендаціями стейкхолдерів. Додатково було враховано наявне унікальне матеріально-технічне забезпечення 
університету – лабораторія інжинірингової школи Noosphere, лабораторія геоінформаційних технологій та обробки 
даних ДЗЗ кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем, навчально-наукового центру космічних 
технологій, що дозволило суттєво посилити практичну складову підготовки здобувачів вищої освіти. Вибіркові 
освітні компоненти забезпечують формування додаткових компетенцій для фокусу здобувачів вищої освіти на 
індивідуальній освітній траєкторії.
ОП включає 17 програмних результатів навчання, 15 з яких визначені відповідним Стандартом для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Зокрема, в ОП 2020 р. за рекомендацією стейкхолдерів щодо знання 
випускниками мов програмування, які дозволять підключати потрібні пристрої до комп'ютера з різними 
операційними системами, введено ПР13. Затребуваність у фахівцях, які знають область застосування і порядок 
налаштування мережевого обладнання для побудови кабельних і безпровідних мереж, а також вміють 
налаштовувати доступ до мережевих ресурсів відображено у ПР14.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 «Інформаційні технології» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 962 від 
10.07.2019 р.
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

240

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки” 
галузі знань 12 "Інформаційні технології. Зміст ОП розроблено у повній відповідності до предметної області 
заявленої для неї спеціальності.
Об’єктами вивчення є: 
− математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об'єктів, систем і процесів, предметних областей, 
подання даних і знань (ОК18,ОК23, ОК24, ОК30);
− методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального 
аналізу даних і прийняття рішень (ОК20-ОК22, ОК26-ОК29)
− теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі 
паралельні обчислення та великі дані (ОК21, ОК25, ОК28).
Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи 
отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних системах (ОК10, ОК14-
ОК17, ОК19)
Методами, методиками та технологіями ОП є:
− математичні моделі, методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають при 
розробці ІТ (ОК10, ОК11, ОК14, ОК16, ОК30);
− сучасні технології та платформи програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; 
технології та методи проектування, розроблення та забезпечення якості складових ІТ (ОК18, ОК19, ОК21, ОК24, 
ОК25);
− методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних; технології інженерії знань, CASE-технології 
моделювання та проектування ІТ (ОК23, ОК24, ОК30, ВК5).
Інструментарій та обладнання предметної області: розподілені обчислювальні системи; комп’ютерні мережі; 
мобільні та хмарні технології, системи управління базами даних, операційні системи (ОК18, ОК20, ОК22, ОК25, 
ВК13).
ОП складається з обов’язкової та варіативної компонент, які поділяються на цикли загальної і професійної 
підготовки. Зміст ОП має чітку структуру, освітні компоненти, що включені до ОП, складають логічну 
взаємопов’язану систему (ОП 2020 р., 12 ст.) і дозволяють досягти цілей та програмних РН. В ОП "Комп'ютерні 
науки” всі програмні РН забезпечуються ОК, що включені до її нормативної складової.
Дані таблиці 3 додатків до відомостей про самооцінювання містять інформацію щодо досягнення програмних 
результатів навчання обов’язковими освітніми компонентами ОП.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (http://surl.li/feur), можливість формування 
індивідуальної освітньої траєкторії на ОП “Комп'ютерні науки” забезпечується індивідуальним навчальним планом 
студента (ІНПС) , який формується на основі навчального плану, з метою індивідуалізації освітнього процесу – 
максимального врахування індивідуальних потреб студента щодо своєї фахової підготовки та вимог ринку праці. 
ІНПС визначає графік освітнього процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, види 
навчальних занять та їх обсяг, форми контролю.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії також забезпечується шляхом:
- вибору теми курсових та кваліфікаційних робіт у відповідності з інтересами здобувачів, можливим майбутнім 
місцем працевлаштування або вже існуючим;
- індивідуального графіку роботи, що дає можливість студентам поєднувати навчання з роботую та набуття 
паралельного з навчанням досвіду професійної діяльності;
- вибору баз виробничих практик з укладанням відповідної угоди;
- індивідуальної роботи з викладачами для підготовка до студентських олімпіад і конференцій, вирішення задач 
підвищеного рівня складності;
- перезарахування результатів навчання, здобутих у неформальній освіті за окремими освітніми компонентами та 
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ін.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Можливість вибору здобувачами ОП "Комп'ютерні науки” навчальних дисциплін регламентується Положенням про 
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ (http://surl.li/mkcu). В ОП "Комп'ютерні науки” 
вибіркові освітні компоненти становлять 60 кредитів ЄКТС (25% від загальної кількості кредитів). Варіативна 
компонента формується з навчальних дисциплін циклів загальної (16 кредитів ЄКТС) та професійної підготовки (44 
кредити ЄКТС). В ОП 2020 р. вибіркові компоненти сформовані у вигляді блоків дисциплін, які складаються із трьох 
освітніх компонентів, запропонованих випусковою кафедрою і однієї – з каталогу університету. Це дало можливість 
значно розширити варіативну складову порівняно з ОП 2017 р. та дозволило здобувачам вибір освітніх компонент з 
ОП інших спеціальностей. Каталог вибіркових компонент, що рекомендовані для вивчення в наступному році, та 
експлікації дисциплін, розміщуються на сайті кафедри (http://www.ktims.znau.edu.ua). Розробка та оновлення 
каталогу вибіркових дисциплін здійснюється проєктною групою з урахуванням пропозицій зовнішніх стейкхолдерів 
та здобувачів вищої освіти. 
Реалізація процедури вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти передбачає вибір окремих 
дисциплін з каталогу на відповідний навчальний рік, або увесь період навчання. Для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ПЗСО вивчення дисциплін за вільним вибором розпочинається з 4-го 
семестру, що дає можливість студентам визначити пріоритетні напрями реалізації індивідуальної траєкторії 
навчання. 
Протягом всього навчального року гарантом освітньої програми, викладачами кафедр, і кураторами академічних 
груп проводиться робота (бесіди, презентації, online консультації) зі студентами щодо значущості вивчення певних 
навчальних дисциплін для формування професійних компетентностей. Здобувачі ОП, в період з 20 березня до 07 
квітня, подають заяви на ім’я ректора університету про перелік вибіркових навчальних дисциплін, які планують 
вивчати у наступному навчальному році. Ці заяви зберігаються в особовій справі протягом всього терміну навчання.
На підставі поданих заяв куратори академічних груп складають списки здобувачів вищої освіти та формують їх у 
групи з чисельністю не менше 12 осіб та подають для узгодження деканам факультетів. У разі відсутності необхідної 
для формування групи чисельності студентів для вивчення окремої вибіркової навчальної дисципліни (не менше 12 
осіб), здобувачу пропонують інші дисципліни, для вивчення яких є кількісно сформовані групи або 
недоукомплектовані групи. Обрані здобувачем вищої освіти вибіркові навчальні дисципліни вносяться до 
індивідуального навчального плану. Зміни до індивідуального навчального плану на поточний навчальний рік 
студент має право внести, подавши мотивовану заяву на ім’я декана факультету, до початку вивчення дисципліни.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка регламентується відповідним Положенням (http://surl.li/mkdk). В ОП і навчальному плані 
2020 р. передбачено 2 навчальні та 2 виробничі практики. Виробнича технологічна практика забезпечує 
формування компетентностей, визначених ОП (ЗК2, ЗК9, ЗК12, СК8, СК9, СК12). Виробнича практика зорієнтована 
на виконання дослідження в межах кваліфікаційної роботи і націлена на формування компетентностей, визначених 
ОП (ЗК1, ЗК3, ЗК8, СК7, СК10, СК11, СК12, СК15, СК16). Здобувачі вищої освіти використовують каталог баз 
практики, з якими кафедра має укладені договори або самостійно обирають місце проходження виробничої 
практики. Співпраця з роботодавцями у формулюванні цілей, завдань та змісту практичної підготовки відбувається 
у вигляді участі зовнішніх стейкхолдерів та здобувачів у засіданнях кафедри перед початком і після закінчення 
виробничої практики (протоколи №12 від 12.06.2020 р., №3 від 04.01.2020 р., №6 від 15.01.2021 р.). За 
результатами анкетування (http://surl.li/nutn), рівень задоволеності здобувачів компетеностями, розвиненими під 
час проходження практики, складає 91%, рівень організації практичної підготовки – 95,6%, відповідність 
матеріально-технічного забезпечення бази практики вимогам програми практики – 100%. На підставі таких 
опитувань та обговорень зі здобувачами під час захисту звітів, на засіданні кафедри прийнято рішення, щодо 
оновлення програм та методичних рекомендацій проходження виробничої практики та перегляду каталогу баз 
практик в напрямку його розширення (протокол №10 від 02.03.2021 р.).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП орієнтована на набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відображено у загальних 
(ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК8-ЗК15) і фахових (СК3, СК6, СК8,СК10, СК15) компетентностях та програмних результатах 
навчання (ПР1, ПР11, ПР15), які дозволяють випускникам ЗВО бути успішними на своєму робочому місці. Набуття 
"soft skills" забезпечують наступні освітні компоненти: ОК1-ОК6, ОК12, ОК13, ОК24, НП1, НП2, ВП1, ВП2, КР. 
ОК24 спрямована на умінням здобувачів формувати безконфліктну продуктивну робочу атмосферу та ефективно 
розподіляти обов'язки в команді розробників.
У формування "soft skills" в освітньому процесі за ОП також застосовуються форми та методи навчання, які 
представлені у табл. 3.
Формуванню "soft skills" сприяє участь у студентських наукових конференціях та виробнича практика, що дозволяє 
сформувати у здобувача відповідні комунікаційні навички.
Також набуттю соціальних навичок сприяє залучення здобувачів вищої освіти до презентації ОП при проведенні 
Днів відкритих дверей, семінарів-дискусій із роботодавцями тощо.
Розвитку у здобувачів вищої освіти компетентностей, пов’язаних з умінням працювати в команді та оцінювати якість 
виконаних робіт, здатністю брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, розумінням важливості 
дедлайнів сприяє робота на базі лабораторії інжинірингової школи Noosphere. 
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З метою визначення рівня набуття "soft skills" серед здобувачів ОП було проведено опитування (http://surl.li/nutn), 
результати якого показали, що 96% респондентів є задоволеними.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

За ОП “Комп'ютерні науки” професійний стандарт відсутній. Однак, зміст ОП орієнтований на присвоєння 
кваліфікацій наступних професій (за Класифікатором ДК 003:2010):
2131.2 − адміністратор бази даних; адміністратор даних; адміністратор доступу; адміністратор системи; аналітик 
операційного та прикладного програмного забезпечення; аналітик програмного забезпечення та мультимедіа (ПР4, 
ПР8, ПР9, ПР10, ПР12);
2132.2 − програміст (база даних); програміст прикладний (ПР9, ПР10, ПР14); 
2139.2 − інженер із застосування комп'ютерів (ПР13);
3121 − фахівець з інформаційних технологій; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець 
з розроблення комп'ютерних програм (ПР5, ПР11, ПР17).

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Навантаження одного навчального семестру за денною формою становить 30 кред. ЄКТС. Обов'язкова компонента 
навчального плану складає 180 кред., з яких навчальні дисципліни – 165 кред. (лекції – 506 год., практичні – 518 
год., лабораторні – 784 год., самостійна робота – 3142 год.), практична підготовка – 11 кред. ЄКТС; атестація – 4 
кред. ЄКТС. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за денною формою аудиторне тижневе 
навантаження становить: 1 курсу – 28 год.; 2 курсу – 26 год.; 3 курсу – 24 год.; 4 курсу – 22 год. Навчальний час, 
відведений для самостійної роботи, регламентується індивідуальним навчальним планом і становить: для денної 
форми 60–65 % загального обсягу навчального часу, для вивчення конкретної дисципліни; для заочної форми – 90–
92 % від загального обсягу часу (Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (http://surl.li/feur). Серед 
аудиторних годин переважають відведені на лекційні та лабораторні заняття (30% та 46% відповідно). Робочі 
програми навчальних дисциплін містять розширений перелік тем самостійної роботи, а зміст визначається 
методичними вказівками та завданнями. Інформація для здобувачів вищої освіти про форми та засоби 
консультування представлена у силабусах. Для з’ясування фактичної завантаженості здобувачів вищої освіти 
проводилися опитування (http://surl.li/nutn, http://surl.li/nuvw). Встановлено, що 90% опитаних 2-го та 3-го курсів 
вистачає часу на самостійну роботу, а 78% здобувачів випускного курсу не вважає себе перевантаженими під час 
виконання навчальних завдань.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за ОП “Комп'ютерні науки” за дуальною формою не здійснюється, але за 
окремими ОП Поліський національний університет бере участь у пілотному проєкті з підготовки фахівців за 
дуальною формою навчання відповідно до наказу МОН України № 1296 від 15.10.2019 р. (Положення про дуальну 
освіту (http://surl.li/mkdf). З метою забезпечення високого рівня практичної підготовки здобувачів ОП, випусковою 
кафедрою здійснюються та плануються проведення лабораторних занять на базі лабораторії інжинірингової школи 
Noosphere (ОК16, ВК7), лабораторії комп'ютерної техніки і телекомунікацій кафедри комп’ютерних технологій і 
моделювання систем (ОК17, ОК20, ОК22), лабораторії геоінформаційних технологій та обробки даних ДЗЗ кафедри 
комп’ютерних технологій і моделювання систем (ВК10), лабораторії робототехніки та штучного інтелекту 
навчально-наукового центру космічних технологій (ОК28, ВК9, ВК14).
Крім того, для підвищення якості підготовки із урахуванням вимог роботодавців здійснюється організація практики 
на базі діючих підприємств, організацій, установ (навчально-науковий центрі інформаційних технологій, 
лабораторія комп'ютерної техніки і телекомунікацій кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем, 
лабораторія робототехніки та штучного інтелекту навчально-наукового центру космічних технологій тощо).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників враховують особливості ОП і зазначені у Правилах прийому 
для здобуття вищої освіти у Поліському національному університеті, що затверджені рішенням Вченої ради 
університету (протокол №7 від 29.12.2020 р.). Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі і 
організовується приймальною комісією, яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію Поліського 
національного університету (http://surl.li/omek). До участі у конкурсі допускаються вступники, які мають повну ЗСО, 
або ОКР Молодший спеціаліст, або ОС Молодший бакалавр. 
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Згідно Правил прийому:
– для вступу на основі повної ЗСО враховуються результати ЗНО з предметів, які визначені у додатку 4 до Правил 
прийому (http://surl.li/omep);
– для вступу на основі ОКР Молодший спеціаліст, або ОС Молодший бакалавр враховуються результати ЗНО з 
предметів, які визначені у додатку 4а до Правил прийому (http://surl.li/omep) та проводиться вступне фахове 
випробування у вигляді тестового іспиту. Програма вступного фахового випробування розміщена на сайті 
університету (https://cutt.ly/7xnxxgk). Особи з ОКР Молодший спеціаліст або ОС Молодший бакалавр можуть бути 
зараховані на 2-й курс (з нормативним терміном навчання), або на 1-й курс (зі скороченим терміном навчання) з 
перезарахуванням кредитів ECTS, максимальний обсяг яких визначено Стандартом вищої освіти.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО у Поліському національному університеті регулюється 
Положенням про перезарахування результатів навчання (https://cutt.ly/nxnTsZE), Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/8xnYkj5) та Положенням 
про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/WxnY66h), які доступні для учасників освітнього процесу і 
розміщені на офіційному сайті Поліського університету.
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, у Поліському університеті здійснюється за наступною 
процедурою: 
1. Здобувач повинен написати заяву на ім’я ректора університету про визнання результатів навчання, отриманих в 
іншому ЗВО, та подати відповідну академічну довідку. 
2. На підставі співставлення освітніх компонент ОП Поліського національного університету та освітніх компонент, 
вказаних в академічній довідці, що подана здобувачем, деканом факультету та гарантом ОП приймається рішення 
про можливість перезарахування освітніх компонент, що вивчалися здобувачем у іншому ЗВО. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Необхідність застосування вказаних правил виникала у 2019, 2020 та 2021 роках при зарахуванні здобувачів: 
Степанюка Віталія Руслановича, який перевівся з Національного авіаційного університету (наказ №578 СТ від 
23.04.2019); Пінькевича Олександра Вікторовича, який перевівся з Державного вищого навчального закладу 
"Київський університет управління та підприємництва" (наказ №1848 СТ від 21.11.2019); Романюка Владислава 
Олександровича, який перевівся з Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» (наказ №1109 СТ від 21.09.2020); Похільченка Івана Михайловича, який перевівся 
з Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (наказ №1075 СТ від 17.09.2020); 
Фарафонова Гліба Руслановича, який перевівся з Відокремленого структурного підрозділу "Харківський 
комп'ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний 
інститут" (наказ №62 СТ від 29.01.2021).
Наприклад, при зарахуванні здобувача Романюка В.О. на другий курс ОП деканом факультету та гарантом ОП було 
прийнято рішення перезарахувати освітні компоненти (ОК1, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК14) загальною кількістю 30 
кредитів на підставі співставлення освітніх компонент ОП Поліського університету та освітніх компонент, вказаних 
в академічній довідці №5381 НТУУ «КПІ» від 19.08.2020 р.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здійснюється Положенням про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, затвердженому рішенням Вченої Ради університету від 27 
лютого 2020 р., протокол №7 та розміщеному на офіційному сайті Університету https://cutt.ly/ixnDvsm. 
Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, передбачений Положенням, включає 
такі етапи: 
1. Здобувач вищої освіти звертається з відповідною заявою до ректора університету; додатком до заяви є документи, 
що підтверджують компетентності, які отримав здобувач під час навчання. 
2. За результатами розгляду заяви створюється предметна комісія, яка включає гаранта ОП, декана факультету та 
викладача дисципліни, яка дотична до змісту відповідного освітнього заходу та забезпечує аналогічні 
компетентності.
3. Комісія визначає допустимий обсяг годин, які можуть бути перезараховані в межах ОК. 
4. Предметна комісія приймає рішення про визнання чи невизнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, та доводить його до відома здобувача вищої освіти. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На базі Поліського національного університету функціонує мережева академія Cisco, керівником якої є доцент 
кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем Лапін А. В. Інструкторами академії є Лапін А. В. (за 
курсами Academy Orientation; IT Essentials: PC Hardware and Software; Networking Essentials; CCNA R&S: Introduction 
to Networks; Partner: NDG Linux Essentials; CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials), професор кафедри 
Молодецька К. В. (IT Essentials, Cybersecurity Essentials), старший викладач кафедри Грінчук І.О. (за курсом IT 
Essentials), асистент кафедри Величко О. С. (за курсом IT Essentials), асистент кафедри Терещук В. І. (за курсом IT 
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Essentials). Сертифікати академії можуть бути зараховані у рамках вивчення дисциплін “Комп’ютерні мережі”, 
“Архітектура комп’ютерних систем”, “Операційні системи”, “Основи кібербезпеки”.
Також в рамках окремих освітніх компонент визначено перелік сертифікатів, які враховуються у процесі оцінювання 
знань студентів. Зокрема, успішне проходження курсів в рамках HTML-академії (https://cutt.ly/VzDmjvZ ) надає 
можливість отримати додаткові бали з навчальної дисципліни “WEB-програмування”. Успішне проходження курсу 
“Основи управління командами та проєктами в IT. Підготовчий” на базі навчальної платформи Prometheus 
(https://cutt.ly/czDmopv) надає можливість отримати додаткові бали з навчальної дисципліни “Управління IT-
проєктами”.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Освітній процес в університеті організований у відповідності до діючого Положення (http://surl.li/feur). Для 
досягнення програмних результатів оптимально обираються та поєднуються як традиційні, так і сучасні форми і 
методи навчання та оцінювання знань (таблиця 3 Звіту про самооцінювання – матриця відповідності програмних 
результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання). Перевага надається лекційному 
методу, імітаційним методам та обчислювальному експерименту, методам проблемного навчання, самостійної 
роботи, демонстрації, практичних робіт і вправи, програмованого навчання (для ОК17, ОК20, ОК22, ОК27, ВК 7 
застосовуються відповідні курси мережевої академії Cisco), інтелектуальної колективної діяльності, моделювання та 
системного підходу. Крім того, для ОК15, ОК16, ОК24, ВК 9, ВК10, НП1, ВП1, ВП2 передбачені проведення 
практичних занять (практик) на базі лабораторії Інжинірингової школи Noosphere, ГО «Федерація робототехніки та 
штучного інтелекту», ТОВ «СЕОТМ», лабораторії комп’ютерної техніки і телекомунікацій та центру 
геоінформаційних технологій і обробки даних ДЗЗ Поліського університету. Такі підходи сприяють формуванню не 
тільки теоретичних знань, а практичних навиків і фахового досвіду, що дозволить здобувачам бути 
конкурентоспроможними на ринку праці в галузі інформаційних технологій.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід в процесі навчання забезпечується через оприлюднення ОП на сайті Поліського 
університету (https://cutt.ly/vxGYFEd) та на сайті кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 
(https://cutt.ly/rxGOGCl), інформування здобувачів про освітні компоненти у вигляді силабусів, робочих програм 
навчальних дисциплін та інших матеріалів (http://surl.li/ntkm), а також на етапі вступної кампанії, проведення 
вступних лекцій, організаційних зборів першокурсників разом із батьками та індивідуальної роботи щодо 
роз’яснення моделі навчання за ОП, спрямованою на задоволення індивідуальних потреб здобувачів, підвищення 
інтересу до обраної спеціальності та працевлаштування. 
Можливості для реалізації гнучких траєкторій навчання впроваджуються через організацію вивчення студентами 
вибіркових навчальних дисциплін та академічну мобільність і регламентується Положеннями про вибіркові 
навчальні дисципліни та порядок реалізації права на академічну мобільність (http://surl.li/mkcu, http://surl.li/mkcx). 
Оцінювання підготовленості випускників до професійної діяльності та стану організації освітнього процесу 
здобувачами вищої освіти та іншими стейкхолдерами передбачені процедурами моніторингу та пропозиціями до 
моніторингу удосконалення освітніх компонентів ОП (протокол №8 від 11.03.2020).
Рівень задоволеності здобувачів формами та методами навчання вивчається через спілкування з викладачами ОК та 
проведення анкетування (протокол №10 від 02.03.2021).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода учасників освітнього процесу здійснюється на засадах свободи слова і творчості, 
безперешкодного поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання отриманих 
результатів, що визначається Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про організацію освітнього 
процесу в університеті (http://surl.li/feur). Методи навчання і викладання на ОП передбачають їх максимальну 
варіативність та урахування принципів академічної свободи. Наприклад, впровадження в освітні компоненти ОК15, 
ОК23, ОК29, ВК7, ВК9, ВК10, ВК14 нових підходів, математичних моделей, результатів обчислювальних 
експериментів тощо професорами Молодецькою К.В. і Николюк О.М., доцентами: Бродським Ю.Б., Маєвським О.В, 
Тимоніним Ю.О. (зокрема, підхід до моделювання природних процесів, метод виявлення маніпуляцій суспільною 
думкою в соціальних мережах, модель інформаційної операції в соціальних мережах, динамічна модель життєвого 
циклу інноваційного проєкту, тощо) 
Реалізація принципів академічної свободи здобувачів вищої освіти забезпечується наданням можливості самостійно 
обирати: тематику курсових робіт, кваліфікаційних робіт, індивідуальних завдань (крім того, студенти можуть 
самостійно запропонувати тематику, яка їх цікавить, і відповідає профілю навчання); базу практики на виробництві; 
вибіркові компоненти ОП; наукового керівника, тематику конференцій та приймати в них участь; форми, методи та 
прийоми неформальної освітньої діяльності.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
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змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів висвітлено на офіційному сайті Поліського університету (https://cutt.ly/vxGUCHk) та 
на сайті кафедри КТіМС (https://cutt.ly/vxGbfK0) в основних документах: ОПП та нормативні документи освітніх 
компонентів – силабуси, робочі програми навчальних дисциплін, навчально-методичні матеріали. Крім того, 
інформацію можна отримати у друкованому вигляді на кафедрі у навчально-методичних комплексах, навчальних 
посібниках, методичних рекомендаціях для проведення лабораторних, практичних занять і самостійної роботи та в 
бібліотеці університету.
Указана інформація надається на різних етапах освітнього процесу: проведення з потенційними абітурієнтами 
олімпіад, зустрічей (http://surl.li/nuyj) та екскурсій (знайомство з лабораторіями: Інжиніринговою школою 
Noosphere, робототехніки та штучного інтелекту, комп’ютерної техніки і телекомунікацій, інформаційно-
видавничого забезпечення навчального процесу; навчально-науковими центрами: інформаційних технологій, 
космічних технологій та центром геоінформаційних технологій і обробки даних ДЗЗ); під час вступної кампанії; на 
початку вивчення кожного освітнього компонента (на першому занятті із дисципліни або перед початком 
проведення практики). 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається через взаємодію всіх учасників освітнього 
процесу. Для здобувачів вищої освіти за ОП створені всі умови для їх залучення до наукових досліджень кафедри 
(Інжинірингова школа Noosphere, лабораторія робототехніки та штучного інтелекту, центр геоінформаційних 
технологій і обробки даних ДЗЗ, студентський науковий гурток «Математичне моделювання та обчислювальні 
методи») як співвиконавців науково-дослідних робіт, проєктів, їх презентацій, участі у олімпіадах, науково-
практичних конференціях, виконання конкурсних наукових робіт. 
Наприклад, професор Молодецька К.В. є ментором проєкту «Custom World» (команда студентів - Українець В.Р., 
Щербанюк О.В.), який отримав перше місце в конкурсі «Золотий Байт» від Академії ШАГ у номінації Startup 
Challenge (2019 р.); фіналіст конкурсу IT-Eureka (2020 р.), який проводиться компанією Sigma Software за підтримки 
Міністерства освіти і науки України в рамках Всеукраїнського форуму «Innovation Fest» та переможець 
Національного конкурсу «Ukraine Smart Awards 2020» в номінації Smart Education (2021 р.). 
Спільна команда Центру «Робот.Он» і ЖНАЕУ (студент Місюра О.В) у 2019 році подала проєкт «Система 
автоматичного розпізнавання меж територій із алгоритмом хмарної фільтрації для супутникових знімків» і стала 
фіналістом міжнародного конкурсу ІТ-проєктів «Штучний інтелект на грані» серед команд Євразії та Африки, який 
щорічно проводять всесвітні корпорації «INTEL» та «TERASIC». Учасникам проєкту були вручені міжнародні 
сертифікати.
22.02.20 команда студентів: Поліняка П. (122 КН), Зущик М., Дубина В. (126 ІСТ) під керівництвом тренерів 
Постольника С.О., фахівця лабораторії робототехніки та штучного інтелекту і Вольніцького В.Ю., фахівця 
лабораторії комп’ютерної техніки і телекомунікацій, взяли участь у міжнародному фестивалі з робототехніки 
«SiverTechFest».
Активну участь брала студентська команда (Острогляд Є., Рудницький Ю., Клименко Є.) під керівництвом доцента 
Лапіна А.В. у Міжнародному студентському конкурсі з програмування (2019) «International Collegiate Programming 
Contest» (http://surl.li/nuxz).
Крім того, апробація спільних наукових досліджень викладачів і здобувачів відбувається на всеукраїнській 
студентській НПК «Інформаційні технології та моделювання систем», яку проводить кафедра, з публікацією 
матеріалів конференції у відповідних збірниках (2019, 2020). Студенти виступають з доповідями на інших 
конференціях (Бродська М. «Роль інформаційних технологій в процесі трансформації сучасного суспільства». 
Всеукраїнська НПК: Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку 
Європи, 2018). Результати досліджень здобувачів ОП також презентуються на конкурсах студентських наукових 
робіт: Дурова Н. (керівник доцент Топольницький П.П.) «Автоматизована система формування замовлень сервісів 
побутового обслуговування».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Для оновлення змісту ОК викладачі використовують результати своїх наукових досліджень, досвід участі у наукових 
проєктах, програмах стажувань та обміну з колегами вітчизняних і зарубіжних університетів, отримання знань в 
процесі проходження фахових сертифікованих курсів. 
У 2019 році проф. Молодецька К.В. брала участь у проєкті «Emerging Technologies and Countermeasures to CBRN 
agents: Advanced Training Response to Conflict and Security Challenges in East Ukraine», що виконувався за підтримки 
«The NATO Science for Peace and Security Programme» (ОК27, ОК29). Використання проф. Николюк О.М. досвіду 
моделювання ринків на базі європейської моделі AGMEMOD (ВК7, ВК15). Доц. Топольницький П.П брав участь у 
тренінгах «Застосування ArcGIS – Server and Desktop», що проводив офіційний дистриб’ютор ESRI Inc в Україні 
(2020), на основі якого запропоновано зміни до ВК6, ВК10.
Проф. Молодецька К.В. і Николюк О.М. у 2019 році пройшли закордонне науково-педагогічне стажування (Cuiavian 
University in Wloclawek, Poland) за програмою «Prospects for Implementation of the European Experience of Modelling 
in the Educational Process of Higher Education Institutions of Ukraine», досвід якого використали в ОК23, ОК30, ВК7.
Результати наукових досліджень використовуються при оновленні відповідних ОК, наприклад: І.Г. Грабар, Р.В. 
Грищук, К.В. Молодецька. Безпекова синергетика: кібернетичний та інформаційний аспекти: монографія (ОК27, 
ОК29); Бродський Ю.Б., Грищук Р.В. Аналіз ролі та місця, сутності та змісту інформаційних технологій на сучасному 
етапі розвитку науки і техніки. Проблеми інформаційних технологій. 2018. №1 (023). С.36-42. (ОК15, ВК14); 
Molodetska K., Brodskiy Yu., Fedushko S. Model of Assessment of Information-Psychological Influence in Social 
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Networking Services Based on Information Insurance. Control, Optimization and Analytical Processing of Social Networks : 
Proc. of the 2nd International Workshop on COAPSN-2020. (ОК30, ВК14); Жученко А.І., Черепанська І.Ю., Сазонов 
А.Ю., Ковалюк Д.О. Технології штучного інтелекту та основи машинного зору в автоматизації: теорія і практика: 
підручник “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. – 2019. – 386 с. (ОК26, ОК28); Бродський Ю. Б., Маєвський О. В., Тимонін Ю. 
О. Імітаційне моделювання динаміки екосистем на прикладі системи «хижак – жертва». Scientific Journal 
“ScienceRise” № 10 (39) 2017. С. 41–45. (ВК2, ВК9) та інші.
Одним із шляхів оновлення змісту ОК є проходження викладачами фахових курсів: доц. Лапін А.В. отримав 
сертифікати Cisco Networking Academy: Academy Orientation, IT Essentials: PC Hardware and Software (ОК17); 
Networking Essentials, CCNA R&S: Introduction to Networks, CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials 
(ОК22); Partner: NDG Linux Essentials (ОК20); проф. Воротніков В.В. отримав сертифікати MongoDB. University – 
M100: MongoDb for SQL Pros, M001: MongoDB Basics, практики яких включені до ОК18.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності Поліського університету регламентована Стратегією на 2020-2025 роки 
(http://surl.li/mkba), яка передбачає здійснення таких заходів:
- інтеграція НПП у міжнародний науковий networking, залучення іноземних лекторів: у 2019 р. із тижневим візитом 
перебували колеги із «The Ohio State University» професори А. Лайнс та Д. Фултон з метою обміну досвідом 
застосування сучасних інформаційних та космічних технологій в аграрній сфері (http://surl.li/ocms). Зустріч із 
помічником ректора з питань Східного партнерства університету "Люблінська політехніка" проф. W. Wojcik. 
Обговорили проблеми фундаментальних наукових досліджень в університетах та шляхи залучення студентів до 
наукової діяльності (https://cutt.ly/uxGPwBS);
- участь НПП та здобувачів у: міжнародних проєктах, наприклад, співробітництво з Міжнародним консорціумом 
AGMEMOD (2020); стажуваннях, конференціях та публікаціях (таблиця 2 звіту про самооцінювання);
- для здобувачів та викладачів надано відкритий доступ до ресурсів Scopus, Web of Sciense;
- проходження програм студентської виробничої практики на підприємствах Великобританії, Німеччини, Франції, 
Данії та ін. Зокрема, Маслєй М. проходив практику в Німеччині (м. Нойрат) на тепличних господарствах, 
обладнаних роботизованими Smart-системами.
Крім того, в університеті функціонує Інформаційний центр Європейського Союзу (http://surl.li/ocoy).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Перевірку досягнення програмних результатів навчання здобувачами вищої освіти в Поліському національному 
університеті регламентує "Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ" (https://cutt.ly/6xbAMAu). В 
положенні передбачено вхідний, поточний, модульний, підсумковий та відстрочений види контролю.
Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з 
дисциплін, які забезпечують цей курс. 
Поточний контроль здійснюється безпосередньо під час навчального процесу шляхом проведення практичних, 
лабораторних та семінарських занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовленості 
студентів до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю і система оцінювання рівня 
знань описані в робочій програмі навчальної дисципліни та силабусі.
Технологія проведення модульного контролю формується на основі робочої програми навчальної дисципліни, чітко 
відповідає її структуризації на окремі логічні блоки та дозволяє оцінити рівень їх засвоєння. Завдання модульних 
контрольних робіт виконуються у письмовій формі або за допомогою комп’ютерних програм чи навчальних 
платформ (Moodle, Classroom, Google-Forms тощо).
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному рівні вищої освіти або на 
окремих його завершених етапах. 
Підсумковий контроль реалізується у формі екзамену або заліку, складання яких відбувається у строки за графіком 
освітнього процесу. Завдання для проведення підсумкового контролю затверджуються на засіданнях кафедри. З 
метою забезпечення здобувачам можливостей для належної підготовки до заходів семестрового контролю, 
екзамени проводяться з інтервалом у 3 дні, графік проведення контролю розміщується з онлайн-доступом.
Результатом проходження ОП "Комп'ютерні науки" є написання кваліфікаційної роботи та її подальший захист. 
Кваліфікаційна робота є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, уміння застосовувати їх для 
розв’язання конкретних наукових та/або практичних завдань. Кваліфікаційна робота формується за сукупністю 
наукових публікацій здобувача вищої освіти за темою дослідження. У кваліфікаційній роботі не допускається 
академічного плагіату, фальсифікації та списування. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Робочі програми та силабуси компонентів ОП "Комп'ютерні науки" містять розділи "Система оцінювання та вимоги" 
та "Критерії оцінки результатів навчання". В них описані чіткі критерії оцінювання, а також форми контрольних 
заходів та їх кількість. Ознайомившись з цими документами, здобувач може отримати інформацію про перелік 
основних тем, які будуть опрацьовані під час вивчення дисциплін, тематику контрольних заходів, завдання 
поточного контролю, за які здобувач може отримати від 36 балів (репродуктивний рівень) до 60 балів (творчий 
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рівень), інформацію про підсумковий контроль, за позитивне виконання якого можна отримати від 24 до 40 балів, а 
також про критерії оцінювання усіх видів робіт, які використовують під час навчального процесу. 
Сума балів за поточний та підсумковий контроль, вносяться в екзаменаційні документи.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Під час першого заняття науково-педагогічний працівник повинен виділити частину часу на організаційні питання, 
в тому числі на повідомлення тематики аудиторних та самостійних занять, форми та завдання поточного та 
підсумкового контролю, критерії оцінювання усіх видів виконуваних робіт. Викладач надає здобувачам посилання 
на матеріали щодо освітньої компоненти, а також на сайт університету, де можна детальніше ознайомитись з 
формами контрольних заходів та критеріями їх оцінювання. Про результати поточного контролю викладач повинен 
повідомити здобувачів до початку екзаменаційної сесії.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Підсумковий контроль в ОП "Комп'ютерні науки" визначено стандартом вищої освіти і являє собою підготовку та 
захист кваліфікаційної роботи. Робота передбачає розв’язок складного спеціалізованого завдання або практичної 
проблеми у сфері комп’ютерних наук, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов. 
Вимоги до змісту і структури кваліфікаційних робіт, їх оформлення та порядок захисту визначено в "Положенні про 
кваліфікаційні роботи ЖНАЕУ"(https://cutt.ly/JxbAKyl). 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів у Поліському національному університеті регулюється на основі 
"Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ" (https://cutt.ly/3xbATwf) (п. 3.14) (протокол №8 Вченої 
ради від 27.03.2019 р.) та "Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії" 
(https://cutt.ly/OxbAO6E) (пп. 3, 4, 5).
Ці документи розміщені у розділі “Публічна інформація” сайту університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya). 
Положення детально описують проведення контрольних заходів відповідно до графіку освітнього процесу. Наказом 
ректора університету не пізніше ніж за місяць до моменту початку контрольних заходів, затверджується склад 
екзаменаційних комісій.
Форми та система оцінювання різних видів контролю знань під час семестру описані в силабусах дисциплін.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Результати опитувань здобувачів освіти показали, що 95,6% опитаних, вважають що оцінювання їх знань впродовж 
навчання відбувалось прозоро і об’єктивно (https://cutt.ly/OxbP5Vo). 
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/wxbPHaD) 
пунктом 4 декларує умови для об'єктивності оцінювання. Окрім цього, процедури вирішення конфліктів, які можуть 
виникнути під час проходження контрольних заходів, прописано в «Положенні про порядок запобігання та 
врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та 
сексуальними домаганнями в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/PxbAtXO).
 До розв’язання ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів, можуть долучатися куратор академічної групи, 
завідувач випускової кафедри, декан факультету, а також органи студентського самоврядування, які, як вказано в 
"Положенні про студентське самоврядування" (https://cutt.ly/9xbAk9R), захищають права та інтереси здобувачів. 
Випадки застосування процедур щодо конфліктів інтересів під час проведення контрольних заходів на ОП 
"Комп'ютерні науки" відсутні.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Регулювання повторного складання контрольних заходів відбувається Положенням про організацію освітнього 
процесу в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/3xbATwf) та Положенням про оскарження результатів підсумкового контролю 
знань студентів (https://cutt.ly/IxbOi8e). Процедура найчастіше застосовується для таких форм підсумкового 
контролю як заліки та екзамени (підвищення позитивної оцінки, не пов’язане із витратою бюджетних коштів, 
незгода з оцінкою) і відбувається за клопотанням органів студентського самоврядування. Відсутність належного 
рівня знань (сумарна оцінка за дисципліну менше 60 балів) або неявка здобувача на іспит, залік, захист практики 
(без поважних причин) призводить до виникнення академзаборгованості. Здобувачу, який не склав не більше двох 
видів підсумкового контролю, деканом факультету дозволяється повторне складання за окремим графіком на 
термін до двох тижнів від початку наступного весняного семестру або до початку наступного осіннього семестру. В 
разі потреби, за клопотанням органів студентського самоврядування, ректор надає дозвіл на перездачу. При 
підвищенні первинно отриманої оцінки екзамен проводить викладач дисципліни, при незгоді з оцінкою – комісія, 
призначена деканом. За наявності академзаборгованості можна двічі повторно складати залік чи екзамен. Письмові 
роботи студентів, виконані під час планової здачі підсумкового контролю або ліквідації академзаборгованості, один 
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семестр зберігаються на кафедрі, а потім списуються. На ОП ситуацій щодо урегулювання повторного проходження 
контрольних заходів не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У Поліському університеті порядок оскарження прописано у п. 3 «Положення про оскарження результатів 
підсумкового контролю знань студентів» (https://cutt.ly/IxbOi8e). Крім цього, порядок оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів передбачено у Положенні про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/FxbObVr). У разі подання заяви здобувачем щодо 
оскарження процедури проведення або результату контрольного заходу за розпорядженням ректора створюється 
апеляційна комісія.
Заява подається особисто в день процедури проведення або оголошення результату контрольного заходу декану 
факультету, на якому навчається здобувач.
У випадку проведення письмового контрольного заходу члени апеляційної комісії, керуючись критеріями 
оцінювання, детально вивчають та аналізують письмові матеріали контрольного заходу. 
У разі проведення усного контрольного заходу здобувачеві надається можливість повторно скласти контрольний 
захід членам апеляційної комісії за новим білетом.
Повторне чи додаткове опитування здобувача апеляційною комісією заборонено.
Якщо комісія приймає рішення про зміну оцінки, нові результати виставляються спочатку в протоколі апеляційної 
комісії, а потім у письмовій роботі, у відомості обліку успішності та індивідуальному плані здобувача і заноситься до 
журналу реєстрації апеляцій.
Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.
На ОП прикладів оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

У забезпеченні якості вищої освіти та дотримання академічної доброчесності та етики університет керується 
документами:
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату; (https://cutt.ly/YxbOGm5)
Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного 
плагіату; (https://cutt.ly/GxbOVN8)
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти; (https://cutt.ly/0xbPfWG)
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності; (https://cutt.ly/jxbPzKp)
Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань; (https://cutt.ly/txbPbxt)
Положення про кваліфікаційні роботи; (https://cutt.ly/fxbPQUM)
Наказ ректора від 29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату»; 
(https://cutt.ly/ZxbPT8V)
Наказ ректора від 04.12.2020 р. № 267 «Про створення фахових експертних комісій для перевірки робіт на наявність 
академічного плагіату». (https://cutt.ly/zxbPY2F)

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Поліський університет здійснює перевірку робіт за допомогою офіційних систем «Unicheck» та «StrikePlagiarism».
Перевірці на наявність академічного плагіату підлягають:
- кваліфікаційні роботи на етапі допуску до захисту;
- дисертаційні роботи та автореферати на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук, що подаються до 
захисту разовим спеціалізованим вченим радам Університету, на етапі представлення матеріалів робіт до розгляду 
та проведення попередньої експертизи;
- рукописи навчально-методичних та наукових видань, що мають авторський текст і рекомендуються до видання 
Вченою радою Університету, на етапі представлення матеріалів робіт до розгляду на засіданні кафедри;
- рукописи статей, тез доповідей, що надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів заходів наукового, 
науково-практичного та науково-методичного спрямування (конференцій, семінарів, форумів тощо), на етапі 
подання роботи автором до розгляду для опублікування як інтелектуального продукту Університету.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Поліський університет проводить заходи популяризації академічної доброчесності та дотримання наукової етики 
серед здобувачів вищої освіти за такими напрямами:
- проведення тижнів інформаційної культури для здобувачів вищої освіти;
- зустрічі з представниками компаній, що розробляють та впроваджують програмне забезпечення для антиплагіату 
та експертами з питань академічної доброчесності задля проведення лекцій, тренінгів для науковців і студентів;
- інформування про сутність та принципи академічної доброчесності, якісну підготовку та правильне оформлення 
наукових робіт, тлумачення понять «текстовий збіг» та «академічний плагіат» тощо;
- заняття з академічної доброчесності для відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт та експертів;
- тематичні онлайн-тренінги та вебінари.
Ці заходи спрямовані на формування інформаційної культури здобувачів вищої освіти, культури академічної 
доброчесності та навичок академічного письма. Окрім того, популяризація фундаментальних цінностей академічної 
доброчесності та наукової етики постійно здійснюється викладачами під час навчальних занять. Також 
популяризації академічної доброчесності та формуванню особистісної мотивації для здобувачів вищої освіти сприяє 
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особистий приклад викладачів, які займаються науковою діяльністю з дотриманням принципів академічної 
доброчесності та розміщують власні наукові роботи у відкритому доступі (зокрема в Інституційному репозитарії 
університету) (https://cutt.ly/yxbPyhw).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

“Порядок перевірки наукових, навчально-методичних та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату” 
Поліського національного університету, в пункті 12.4 передбачає такі види академічної відповідальності, як:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 
- позбавлення академічної стипендії або пільг з оплати навчання; 
- відрахування із закладу освіти.
В разі встановлення факту плагіату подані матеріали повертаються на доопрацювання з обов’язковою повторною 
перевіркою або відбувається відхилення роботи без права доопрацювання та недопущення її до захисту або 
формулювання нового завдання, а при виявленні академічного плагіату автор несе відповідальність згідно чинного 
законодавства. 
На даний момент прикладів порушення принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти на ОП 
“Комп’ютерні науки” не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів регламентується Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 
посад НПП і укладання з ними контрактів» (https://cutt.ly/TkYYOv6) та Положенням про конкурсну комісію для 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів 
(https://cutt.ly/KkYYK6G). Процес добору викладачів характеризується чіткістю і прозорістю процедури, ґрунтується 
на принципах змагальності та рівності претендентів на вакантну посаду, а також об’єктивності та неупередженості 
конкурсної комісії. Загальна процедура конкурсного добору проводиться у відповідності до затвердженого порядку. 
Ключовим етапом конкурсного добору є попереднє обговорення професійного рівня претендентів на зборах 
трудового колективу кафедри із подальшим наданням витягу з відповідного протоколу щодо професійної 
відповідності кандидата та рекомендаціями кафедри Конкурсній комісії. Професійна кваліфікація кандидата 
оцінюється за критеріями: наявність публікацій фахових наукових виданнях та/або виданнях, що індексуються у 
міжнародних наукометричних базах даних, наявність виданих монографії, підручниках, навчального посібника, 
участь у наукових конференція, наявність стажування, підвищення кваліфікації, участь у наукових проєктах. Крім 
того, претендент має провести відкрите заняття, проведення якого завчасно анонсується. Обрання претендентів 
здійснюється на засідання Вченої ради університету шляхом таємного голосування із урахуванням рекомендацій 
Конкурсної комісії.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Співпраця з роботодавцями відбувається на засадах ініціативності і передбачає їх безпосередню участь в організації 
та реалізації освітнього процесу і підготовці висококваліфікованих фахівців. Роботодавці беруть участь в 
обговоренні навчальних планів, зокрема у дискусіях відносно оптимальної кількості академічних годин у розрізі 
лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять для кожної освітньої компоненти (Протокол засідання 
кафедри №11 від 14.03.2019 р.). Також активно обговорюються з роботодавцями методи викладання освітніх 
компонент на ОП. 
Із роботодавцями укладено меморандуми про співпрацю, які, у тому числі, передбачають надання можливості 
студентам користуватися науковою, матеріальною та технічною базами підприємств під час проходження 
виробничої практики (зокрема, Угоди про співпрацю з ТОВ “СЕОТМ”). 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем підтримує загальноуніверситетську політику та активно 
залучає професіоналів практиків до проведення аудиторних занять. Так, project-manager проєктів Влад Тишківський 
(ТОВ “IT Specialist”) ділився зі здобувачами досвідом управління та реалізації проєктів інформаційних технологій. 
Ментор проєктів лабораторії інжинірингової школи Noosphere Ольга Николюк розповідала про помилки, які 
можуть виникнути під час реалізації стартап проєктів (https://cutt.ly/rxtZEQo). Головний інженер ТОВ «ТОТКОМ» 
Сергій Веретюк надавав рекомендації, як створити дієву бізнес-модель проєкту інформаційних технологій 
(https://cutt.ly/Vxzvq5H). 
Враховуючи сучасні напрямки розвитку університету для проведення занять на кафедрі залучаються фахівці 
регіонального космічного центру “Полісся”, завдяки чому ОП 2020 р. тісно перетинається з сучасними напрямами 
діджиталізації країни. Здобувачам відкрито доступ до інформаційно-обчислювальних центрів регіонального 
космічного центру “Полісся”.
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Студенти залучаються до відкритих дискусій, зустрічей та лекцій, які проводяться експертами з інших країн. 
Зокрема, здобувачі мали змогу ознайомитися з досвідом Естонської Республіки у сфері діджиталізації та ІТ-
технологій (у рамках зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Каімо 
Куускою) (https://cutt.ly/NxtCgMq). 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

У відповідності до вимог Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 
університету (https://cutt.ly/QkYPWJK), ННЦ забезпечення якості освіти університету розробляє графік та 
координує процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету. Так, викладачі кафедри 
пройшли стажування в НУБіП України, в Житомирському державному університеті ім. І. Франка, що підтверджено 
відповідними сертифікатами. Сертифікати-підтвердження знань з іноземної мови на рівні В2 отримали К. 
Молодецька, В. Воротніков, О. Николюк, І. Черепанська. 
За сприяння університету викладачі кафедри також проходять стажування за кордоном. Зокрема, у 2017–2020 рр. 
закордонне стажування пройшли К. Молодецька (Cuiavian University in Wloclawek, Poland), О. Николюк (Cuiavian 
University in Wloclawek, Poland), О. Маєвський (University of Finance, Business and Entrepreneurship, Bulgaria). 
Відповідно до Положення про преміювання працівників (https://cutt.ly/QkYAsCc) в університеті виплачуються за 
публікацію статей у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science, у випадках 
присудження наукового ступеня кандидата наук, доктора наук, за отримані патенти. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання розвитку викладацької майстерності є важливою складовою підвищення якості освітнього процесу. 
Високий рівень професіоналізму науково-педагогічних працівників університету забезпечується відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/Ixt7MJj), Колективного договору 
(https://cutt.ly/4xt5GaC), Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 
(https://cutt.ly/7xt5Qge), Положення про преміювання працівників (https://cutt.ly/QkYAsCc), Положення про 
нагороди та почесні звання (https://cutt.ly/JkYAvhI). За впровадження ефективних інновацій в освітньому процесі 
передбачено преміювання працівників. Згідно із наказом № 17 від 27 лютого 2020 р. “Про виплати премій науково-
педагогічним працівникам” (https://cutt.ly/AkYAW4R) передбачається преміювання керівників переможців ІІ туру 
Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт і олімпіад з відповідних дисциплін. Зокрема, ректорат 
університету з подання Вченої ради Поліського університету має право клопотати про представлення НПП до 
загальнодержавних нагород.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансове забезпечення університету, в тому числі і ОП, здійснюється на основі державного фінансування та за 
рахунок інших джерел. Загальний бюджет університету на 2021 рік становить 145 млн. грн., що на 10% більше ніж в 
2020 році, при цьому загальний фонд становить 85 млн. грн, а спеціальний фонд 60 млн. грн. 
(https://bit.ly/3peb63Z).
Матеріально-технічною базою ОП є ресурси університету, навчальні аудиторії та лабораторії, конференц-зали, 
науково-дослідні центри, спортивні зали, наукова бібліотека, гуртожитки. Підбір аудиторій у розрізі окремої 
навчальної компоненти здійснюється відповідно до компетентностей та результатів навчання.
Матеріально-технічне забезпечення кафедри представлене 3 навчальними лабораторіями (комп’ютерної техніки та 
комунікацій, геоінформаційних технологій та обробки даних ДЗЗ), 5 навчальними та 1 лекційною аудиторіями, які 
обладнані комп’ютерною технікою, необхідною для досягнення результатів навчання ОП.
Навчально-методичне забезпечення здійснюється на основі положень нормативно-методичних документів МОН із 
урахуванням досвіду вітчизняних та зарубіжних ЗВО, які провадять підготовку фахівців за аналогічною 
спеціальністю. Навчальні дисципліни, передбачені ОП, забезпечені відповідними навчально-методичними 
матеріалами, які розміщуються на освітньому порталі університету Moodle (http://moodle.znau.edu.ua). Крім того, в 
ПНУ електронна форма розкладу занять розміщена за посиланням (http://rozklad.znau.edu.ua). 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

У всіх корпусах Університету та аудиторіях передбачено доступ викладачів і здобувачів до об’єктів інфраструктури та 
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП. Також в 
Університеті забезпечена потреба у сучасній обчислювальній техніці з відповідним програмним забезпеченням як 
для освітньої діяльності (Windows 10, Microsoft Office 2019, MathCad, Cisco Packet Tracer, My SQL та ін.), так і для 
науково-дослідної діяльності (R, Stata, Python, ArcGIS Pro). Зазначене програмне забезпечення є ліцензійним або 
експлуатується на основі відкритих ліцензій для навчально-наукових цілей. Також для посилення освітнього 
процесу та науково-дослідної діяльності студентів і викладачів придбано потужні комп’ютери з такими 
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характеристиками: INTEL Core™ i9 1090, RAM DDR4 64Gb, SSD 256Gb, HDD 1Tb, ASUS GeForce GTX1660 SUPER.
Для виявлення та врахування потреб й інтересів здобувачів вищої освіти у рамках ОП проводиться анкетування, 
результати яких обговорюються на засіданнях кафедри із залученням стейкхолдерів та приймаються рішення щодо 
вдосконалення освітнього та організаційного процесів (зокрема, протокол №10 від 28.02.2019 р., протокол №10 від 
02.03.2021 р.).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В університеті на постійній основі проводяться заходи щодо дотримання санітарно-технічних умов, пожежної 
безпеки та охорони праці. На початку семестру із викладачами та студентами усіх курсів ОП проводиться інструктаж 
з техніки безпеки. Інструкції з охорони праці адаптовано відповідно до небезпеки, пов’язаної із розповсюдженням 
COVID-19 (Наказ ректора № 05од від 14.01.21р.).
Приміщення, в яких здійснюється освітній процес, відповідають вимогам щодо санітарно-технічного стану. В 
приміщеннях забезпечується тепловий, санітарний та протипожежний режими, приміщення обладнані засобами 
пожежогасіння та планами евакуації. Визначено перелік осіб, відповідальних за протипожежний стан.
Для підтримки належного санітарно-технічного стану проводиться ремонт навчальних приміщень та місць 
загального користування. 
Для створення безпечних умов освітнього процесу університет наймає спеціалізовану службу охорони 
(https://bit.ly/39qE4cj). Для запобігання розповсюдженню COVID-19 в університеті вжито необхідних 
протиепідемічних заходів (https://bit.ly/3ptM8P0).
Соціально-психологічна служба допомагає здобувачам освіти адаптуватися до освітнього середовища 
(https://bit.ly/34hRPau) та підтримує розвиток здобувачів як особистостей, їх інтелектуального та професійного 
потенціалу. На базі інноваційного психологічного хабу «SAFE SPACE» університету функціонує психологічний 
центр «In Vivo» (https://bit.ly/3f7Op07), який сприяє розвитку та підтримці психологічної безпеки особистості 
здобувачів та викладачів.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Відповідні механізми ефективно функціонують та включають в себе:
- доведення до здобувачів за ОП повної інформації щодо порядку вивчення дисциплін, періодичності та форм 
контролю, критеріїв оцінювання результатів навчальної діяльності, навчально-методичного забезпечення та його 
розміщення (консультації на початку семестру для всіх здобувачів всіх курсів за ОП);
- доступ здобувачів вищої освіти до усіх навчально-методичних матеріалів за ОП (матеріали знаходяться у вільному 
доступі на освітньому порталі університету Moodle);
- організацію захисту курсових та кваліфікаційних робіт, вирішення особистих проблем через кураторів;
- можливість консультування з навчальних та методичних питань на кафедрі (консультуючий викладач, навчально-
методичні фонди кафедр) та у навчально-науковому центрі організації освітнього процесу (керівник центру, 
співробітники центру);
- можливість використання послуг відділів обслуговування науковою та навчальною літературою (електронний 
каталог, онлайн замовлення літератури, перевірка на плагіат студентських робіт);
- консультування фахівцями відділу соціального та гуманітарного розвитку (психологічна підтримка студентів 
університету, психологічний хаб);
- можливість реалізовувати творчі здібності в гуртках (народний аматорський духовий оркестр та ансамбль 
барабанщиць, народний аматорський студентський хор, народний аматорський театральний колектив, народний 
аматорський танцювальний колектив, гурток естрадного співу, естрадно-джазовий ансамбль – 
https://bit.ly/2KznFYU);
- можливість реалізовувати спортивні здібності здобувачів в спортивних секціях (баскетбол, футбол, волейбол, 
бадмінтон, легка атлетика, бокс, боротьба, гирьовий спорт, армреслінг, настільний теніс, пауерліфтінг - 
https://bit.ly/3adZfza).
Для відслідковування рівня задоволеності здобувачів вищої освіти за ОП проводиться анкетування 
(https://cutt.ly/PxGx52g). Результати останнього анкетування (середні значення за десятибальною шкалою (1-10), де: 
«1» – незадовільно, «10» – відмінно) демонструють про високий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти за ОП:
- Оцініть свій рівень задоволення відносно отриманих знань та умінь (7.8 бали).
- Чи було Ваше навчання сучасним та практично орієнтованим? (8.4 бали).
- Оцінювання знань викладачами університету здійснювалось прозоро та чесно (9.2 бали).
- Викладачі використовували інноваційні методи навчання (майстер-класи, навчальні дискусії, мозковий штурм, 
тренінги, ділові ігри та ін. )? (7.6 бали).
- Чи сприяло проходження виробничої практики підвищенню знань та практичних навичок отриманих в 
університеті? (7.9 бали).
- Рівень доступу до електронних інформаційних ресурсів університету (8.9 бали).
- Яке було ставлення персоналу університету до Вас? (9.2 бали).
- Як часто проводилося опитування про якість змісту дисциплін та якість викладання? («в кінці кожного семестру» – 
95,2 %, «раз на рік» – 4,8 %).
- Чи рекомендуватимете Ви іншим абітурієнтам навчатись в університеті на спеціальності, яку Ви обрали? (8.7 бали).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
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(якщо такі були)

Для здобувачів з особливими освітніми потребами в університеті створено всі умови для повноцінного отримання 
освітніх послуг, а також для забезпечення соціальної та психологічної адаптації та фізичного розвитку. В 
університеті затверджено Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (https://cutt.ly/nf3RpX7). Умови навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідають чинному 
законодавству України. Зокрема, входи в Навчальні корпуси № 2 та 4 (в яких безпосередньо проходить навчання 
здобувачів вищої освіти за ОП) додатково обладнано пандусами та металевими перилами. 
Відповідно, для фізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами в університеті створено умови для їх 
фізичного розвитку. На постійній основі проводяться спеціальні заняття та змагання для таких осіб 
(https://bit.ly/37tf4QV). Результатом створення таких умов є те, що здобувачі з особливими освітніми потребами 
представляють університет на національних та міжнародних турнірах (https://bit.ly/3p3zxlf, https://bit.ly/388OzPx).
Також в університеті для такої категорії осіб передбачено затвердження індивідуального графіку в загальних групах.  
Станом на лютий 2021 року на ОП навчається три особи з обмеженими фізичними можливостями.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Процес врегулювання конфліктів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та 
затвердженим в університеті Положенням про запобігання та врегулювання випадків пов’язаних із конфліктом 
інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальним домаганням (https://bit.ly/3nqmEkJ).
Із здобувачами вищої освіти за ОП кожного семестру проводиться робота кураторами академічних груп щодо 
попередження виникнення конфліктних ситуацій. Така робота заздалегідь планується і вноситься у плани роботи 
кураторів.
У разі виявлення фактів конфліктних ситуацій в університеті застосовується процедура врегулювання таких 
ситуацій, яка передбачає створення спеціальної комісії, що обов’язково включає фахівця відділу соціального та 
гуманітарного розвитку, представників органів студентського самоврядування та Профспілкової організації 
студентів. Для повідомлення про факти виявлення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 
функціонує «Скринька довіри» (https://bit.ly/3nq5xiY). Для зручності та забезпечення конфіденційності скринька 
також функціонує в онлайн форматі (https://bit.ly/2LZrh7I).
Для запобігання конфліктних ситуацій (у т. ч. пов’язаних із корупцією, дискримінацією та сексуальним домаганням) 
згідно Комплексного плану організаційно-виховної роботи (https://cutt.ly/Mf9BTVB) запрошеними спеціалістами 
проводяться лекції-роз’яснення, щодо дій здобувачів при виявлені таких випадків.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності за ОП конфліктних ситуацій не виникало.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюється 
Положенням про порядок моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському національному 
агроекологічному університеті, затвердженому рішенням Вченої ради університету від 27.02.2020 р., протокол №7 
(https://cutt.ly/Txtf4sG), та Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 
(http://surl.li/mkbm).
Порядок створення, завдання, функції і організаційні засади роботи груп забезпечення та проєктних груп освітніх 
програм визначає Положення про групи забезпечення спеціальностей та проєктні групи освітніх програм 
(http://surl.li/ohv). 
Порядок реалізації ОП регулюється Положенням про організацію освітнього процесу (http://surl.li/feur).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

В Поліському університеті системою внутрішнього забезпечення якості освіти передбачено щорічний моніторинг та 
періодичне оновлення ОП. Перегляд та оновлення ОП відбувається за ініціативи гаранта та проєктної групи, 
зворотнього зв’язку з науково-педагогічними працівниками, які її реалізують, здобувачами вищої освіти, 
роботодавцями та іншими стейкхолдерами, а також з огляду на тенденції розвитку ринку праці й спеціальності. 
Процедурно пропозиції щодо оновлення ОП обговорюються за участі проєктної групи та інших стейкхолдерів на 
розширених засіданнях кафедри, вченій раді факультету обліку та фінансів та затверджується Вченою радою 
університету. 
Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» 
першого (бакалаврського) рівня освіти було затверджено наказом МОН України від 10.07.2019 р. № 962, що стало 
головною передумовою перегляду та модернізації ОП.
ОП «Комп'ютерні науки» переглядалася у 2017/2018 н. р. і була затверджена протоколом Вченої ради університету 
№5 від 27.12.2017 р. За пропозицією гаранта ОП, здобувачів вищої освіти, викладачів випускової та інших кафедр 
університету було збільшено кількість вибіркових дисциплін, зокрема: «Математичне програмування», 
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«Інтелектуальна власність», «Тестування програмного забезпечення», «Інформаційно-космічні технології», 
«Системи підтримки прийняття рішень», «Розробка JavaScript-застосунків».
У 2018/2019 н. р. до ОП «Комп’ютерні науки» (протокол Вченої ради університету №8 від 27.03.2019 р.) були внесені 
такі зміни: з метою захисту не лише інформації та інформаційного середовища, але і процесів управління в ньому 
замінено освітню компоненту «Технології захисту інформації» циклу професійної підготовки в частині обов'язкових 
компонент на «Основи кібербезпеки»; розширено перелік вибіркових компонент циклу професійної підготовки: 
«Комп'ютерна лінгвістика», «Основи дистанційного зондування Землі», «Геоінформаційні системи», «Розробка 
мобільних застосунків».
До ОП «Комп’ютерні науки» 2020 р. було внесено зміни стосовно програмних компетентностей і результатів 
навчання, переліку освітніх компонент та структурно-логічної схеми освітнього процесу. Зокрема, після 
громадського обговорення проєкту ОП «Комп’ютерні науки» відповідні пропозиції були розглянуті на засіданні 
кафедри (протокол №8 від 11.03.2020 р.). та прийнято рішення включити до програми такі освітні компоненти, як 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Обробка геопросторових даних», «Створення ботів на Python», 
«Цифрова економіка» та «Інформаційні системи в економіці». Також було значно розширено перелік вибіркових 
компонент, що дає змогу обирати не лише профільні освітні компоненти, а й будь-які дисципліни з каталогу 
університету. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти в Поліському університеті залучаються до процесу перегляду ОП, оскільки отримання 
зворотного зв’язку від них є важливою складовою технологій внутрішнього забезпечення якості освіти. Даний 
процес реалізується методом анонімного опитування здобувачів, а також їх залучення для обговорення результатів 
опитування на засіданні кафедри. Зокрема, опитування студентів щодо рівня задоволення ОП 2019 р. 
(http://surl.li/nutn) дало 96% позитивних відгуків респондентів; в обговоренні ОП на засіданні кафедри взяли участь 
студенти Козлова К., Шевченко М., Клименко Я., Українець В. (протокол № 10 від 22.02.2019).
Рівень задоволеності здобувачів компетентностями, розвиненими під час проходження практики (анкетування 
http://surl.li/nutn) є досить високим і складає 91%, рівень організації практичної підготовки – 95,6%, відповідність 
матеріально-технічного забезпечення бази практики вимогам програми – 100%. На підставі таких опитувань та 
обговорень зі здобувачами під час захисту звітів, на засіданні кафедри прийнято рішення щодо оновлення програм 
та методичних рекомендацій щодо проходження виробничої практики, та розширення каталогу баз практик 
(протокол №10 від 02.03.2020).
З урахуванням процесів євроінтеграції та посилення професійних компетенцій, здобувачі запропонували включити 
до ОП 2020 р. дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» ОК5 (Протокол №8 від 11.03.2020) та 
«Всеосяжний інтернет (IoE)» ВК13.3 (Протокол № 11 від 14.03.2019).

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП «Комп’ютерні науки» 
згідно Статуту Університету та Положення про студентське самоврядування, затвердженого конференцією студентів 
університету 4 квітня 2017 р., протокол №1. (https://cutt.ly/Sxtgcec )
Органи студентського самоврядування на рівні академічної групи, факультету та університету в цілому беруть участь 
в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, проведенні конкурсного відбору НПП, 
делегують своїх представників до робочих консультативно-дорадчих органів, вносять пропозиції щодо змісту 
навчальних планів і програм, розвитку матеріальної бази ЗВО, співпрацюють з кураторами академічних груп, 
гарантами, завідувачами кафедр.
Проведені опитування (https://cutt.ly/PxGx52g) щодо задоволеності студентів освітньої програми показали, що 
95,2% респондентів вважають навчання на освітній програмі сучасним та практично орієнтованим та 90,5% 
виразили задоволення відносно отриманих знань та умінь.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

З метою забезпечення відповідності компетентностей майбутніх фахівців сучасним потребам ринку, кафедра 
активно залучає роботодавців до процесу періодичного перегляду ОП. Так, з огляду на зростаючий попит на 
спеціалістів з обробки геоданих, на розширеному засідання кафедри 11 березня 2020 р. начальник відділу 
забезпечення економічного сектору Інноваційно-аналітичного центру Національного центру управління та 
випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України С. Сластін запропонував врахувати 
необхідність формування відповідних навичок у здобувачів ОП 2020 р. (протокол № 8 від 11.03.2020 р.). Керівник 
проєктів ТОВ «ІТ Specialist» В. Тишківський наголосив на необхідності формування навичок обробки даних як 
перспективного напряму розвитку бізнесової діяльності (протокол № 8 від 11.03.2020 р.). А. Грищук (керівник ФОП 
Грищук Андрій Сергійович) рекомендував посилити увагу на практичних аспектах тестування програмного 
забезпечення (протокол № 8 від 11.03.2020 р.). Крім того, на постійній основі проводяться заходи за участі 
провідних фахівців ІТ-компаній м. Житомира з метою моніторингу зміни запитів роботодавців. Так, у січні–лютому 
2021 р. до таких заходів долучилися представники ТОВ «СЕОТМ», ТОВ «ІТ Specialist», Codevog, ТОВ 
«Техинформсервис».
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Кафедрою комп’ютерних технологій і моделювання систем на постійній основі здійснюється інформування 
здобувачів вищої освіти щодо можливостей їх кар'єрного зростання, зокрема навчання в магістратурі, аспірантурі, 
працевлаштування в закладах освіти, підприємствах та організаціях. 
Актуальна інформація від роботодавців щодо вакансій розміщена на офіційному сайті Університету 
(http://znau.edu.ua/m-students/m-vakansiji-vipuskniku). Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем 
активно співпрацює зі стейкхолдерами щодо актуальних вимог до майбутніх фахівців з огляду на те, що вони 
розглядаються як потенційні роботодавці.
З огляду на те, що нині випускники ОП відсутні, в перспективі на кафедрі планується створення бази випускників, в 
якій будуть міститися їх контактні дані та відомості про працевлаштування. Інформація надаватиметься добровільно 
за запитом кафедри.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Згідно Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/gxkF43j) в Поліському 
університеті проводиться щорічний моніторинг та періодичне оновлення освітніх програм підготовки здобувачів 
вищої освіти. В процесі реалізації ОП у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності були виявлені такі недоліки: недостатній рівень вивчення іноземної мови професійного спрямування, 
недосконалість системи перевірки робіт на наявність академічного плагіату, обмеженість системи забезпечення 
процесу вільного вибору навчальних дисциплін, неукомплектованість кадрового складу для вивчення нових освітніх 
компонентів циклу професійної підготовки. Зазначені недоліки були усунені під час реалізації ОП, а саме:
 посилення мовленнєвої підготовки здобувачів шляхом введення в ОП 2020 р. дисципліни ОК5 «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» та зміни структурно-логічної схеми послідовності вивчення компонент з урахуванням 
принципу безперервної мовленнєвої підготовки (ОК4 «Ділова іноземна мова», вивчається з 1 по 4 семестр, ОК5 – з 5 
по 8 семестр);
 вдосконалена система дотримання академічної доброчесності через реалізацію заходів щодо її популяризації, що 
здійснюються на постійній основі. Інструментами перевірки текстів на наявність академічного плагіату є сервіси 
StrikePlagiarism та Unicheck (https://cutt.ly/Jxnuayx);
 створено каталог вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/wxQV2Xm) з відповідними експлікаціями 
(https://cutt.ly/WxQBrWd), а також збільшена кількість вибіркових дисциплін кожної освітньої компоненти ВК1 – 
ВК15 в ОП 2020 р.;
 для вивчення нових освітніх компонентів циклу професійної підготовки (зокрема, ОК26, ОК28, ВК9, ВК10, ВК14 та 
ін.) склад кафедри поповнено високопрофесійними НПП: д.т.н. Ковбасюком С.В., д.т.н. Черепанською І.Ю., д.т.н. 
Воротніковим В.В., к.т.н. Сазоновим А.Ю., к.т.н. Топольницьким П.П.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація даної ОП здійснюється вперше, проте її удосконалення відбувається систематично з огляду на 
результати акредитаційних експертиз інших ОП Поліського національного університету та інших ЗВО України.
Враховуючи зауваження та рекомендації до ОНП «Ветеринарна медицина» серед здобувачів ОП ведеться активна 
робота щодо просування принципів академічної доброчесності (проведення лекцій та тренінгів співробітниками 
бібліотеки). Відповідно до рекомендацій до ОП «Захист та карантин рослин» щодо роботи з висвітлення інформації 
про події та заходи організаційної, консультативної та соціальної підтримки на сайті та в соцмережах ЗВО, на 
кафедрі ведеться активна робота щодо висвітлення інформації на сайті університету (http://znau.edu.ua/). З огляду 
на експертні рекомендації щодо ОП «Екологія», ОНП «Галузеве машинобудування» та ОП «Захист і карантин 
рослин» посилено співпрацю міжнародного відділу із здобувачами щодо можливостей міжнародних академічних 
обмінів. На основі висновків експертів з акредитації ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
«Фінанси, банківська справа та страхування» щодо сприяння формуванню soft skills здобувачів вищої освіти, 
студенти ОП мають можливість інтегруватися до міжнародних досліджень, працювати в іншомовному середовищі, 
адаптації до кроскультурного середовища в рамках реалізації своїх проєктів в лабораторії інжинірингової школи 
Noosphere (https://bit.ly/3tLXMqd). 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Змістовно представники академічного середовища Поліського національного університету залучаються до процедур 
внутрішнього забезпечення якості шляхом участі у моніторингу та періодичному перегляді ОП “Комп’ютерні науки”, 
оцінювання освітньої та наукової діяльності кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем, а також 
дотримання вимог академічної доброчесності. Також представники академічної спільноти беруть участь у 
засіданнях кафедри, методичної ради факультету, вченої ради факультету і Вченої ради університету, де 
безпосередньо розглядаються питання щодо змісту та якості ОП.
Кафедра тісно співпрацює з представниками академічного середовища споріднених кафедр інших ЗВО, зокрема 
Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця, Черкаський державний технологічний університет, Національного університету 
водного господарства та природокористування та ін. Представниками академічної спільноти інших ЗВО 
здійснюється рецензування навчально-методичного забезпечення дисциплін ОП. 
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Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Даний розподіл регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в університеті, затвердженого 
27.03.2019 р., протокол №8 та розміщеному на офіційному сайті (https://cutt.ly/1xtuxKD). В Поліському університеті 
функціонує внутрішній трирівневий розподіл відповідальності між структурними підрозділами для здійснення 
внутрішнього забезпечення якості освіти:
1) університетський рівень, що представлений ректоратом університету, наглядовою радою, Вченою радою 
університету. На цьому рівні окреслюється загальна позиція університету, визначається політика, затверджуються 
загальні процедури і методи системи якості, виконання принципів якої забезпечує якість освіти. ННЦ забезпечення 
якості освіти здійснює координацію процесів застосування усіх процедур та практик іншими структурними 
підрозділами щодо забезпечення якості освіти в університеті.
2) рівень факультету, який включає деканат факультету, вчену раду та навчально-методичної комісії. Він забезпечує 
організацію освітнього процесу і здійснює контроль в розрізі якості виконання освітніх послуг.
3) кафедральний, який структуровано наступним чином: гарант ОП; проєктна група; НПП кафедри; куратори 
академічних груп; інші внутрішні стейкхолдери. Кафедра забезпечує вдосконалення освітнього процесу у 
відповідності до потреб та рекомендацій стейкхолдерів. 
Окрім цього, з метою внутрішнього забезпечення якості освіти, на рівні кафедри забезпечується існування сучасної 
матеріально-технічної та методичної бази, проводяться актуальні наукові дослідження.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Інформація щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на 
офіційному сайті університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) та регулюється такими 
документами, як:
- Статут Поліського національного університету;
- Колективний договір;
- Стратегія інтернаціоналізації;
- Положення про організацію освітнього процесу;
- Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними контрактів (http://surl.li/mkbc);
- Положення про моніторинг освітньої програми;
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти;
- Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін;
- Положення про силабус;
- Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ;
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу;
- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті;
- Положення про порядок перезарахування результатів навчання;
- Положення про дуальну освіту;
- Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти;
- Правила прийому для здобуття вищої освіти до Поліського національного університету в 2021 році;
- Положення про конкурсну комісію;
- Положення про преміювання працівників;
- Положення про студентське самоврядування;
- Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням;
- Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://cutt.ly/axFQYIE

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://cutt.ly/cxFXcga

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
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Сильними сторонами ОП “Комп’ютерні науки” є наступні:
1) фокус ОП на змістовному наповненні освітніх компонент для вирішення глобальних й локальних екологічних 
проблем і проблем галузі національного господарства в цілому, які наразі є вкрай актуальними в Україні та у всьому 
світі та потребують підготовки фахівців відповідного профілю;
2) наявність у ОП профільних освітніх компонент, поєднаними у групи “програмування”-“моделювання і штучний 
інтелект”-“архітектура комп’ютерних систем і мереж”;
3) можливість здобуття неформальної освіти, результати якої можуть бути зараховані за відповідними освітніми 
компонентами ОП, зокрема на базі мережевої академії Cisco Поліського університету, HTML-академії, платформи 
Prometheus;
4) наявність передумов поглибленої практичної підготовки на базі інжинірингової школи Noosphere, де можна 
реалізувати власний проєкт за менторської підтримки експертів у відповідній галузі;
5) стимулювання наукової роботи студентів шляхом проведення щорічної науково-практичної студентської 
конференції “Інформаційні технології та моделювання систем”, яка виступає майданчиком для обміну досвідом і 
результатами досліджень учасників освітнього процесу, здобувачів вищої освіти не тільки Поліського національного 
університету, але й інших ЗВО;
6) використання унікальної матеріально-технічної бази Поліського національного університету для здійснення 
освітнього процесу – центру геоінформаційних технологій та обробки даних ДЗЗ, лабораторії комп'ютерної техніки і 
телекомунікацій, лабораторії робототехніки та штучного інтелекту ННЦ космічних технологій, лабораторії 
інформаційно-видавничого забезпечення навчального процесу ННЦ інформаційних технологій;
7) залучення до освітнього процесу викладачів кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем, які є 
менторами інжинірингової школи Noosphere та мають практичний досвід проєктної діяльності та експертної оцінки 
в галузі ІТ (Молодецька К.В., Николюк О.М., Величко О.С.).

Недоліками даної ОП є такі:
1) недостатньо реалізовано міжнародну академічну мобільність здобувачів вищої освіти для формування дієвого 
інструментарію інтернаціоналізації освітнього процесу, а також роботу в рамках програми отримання подвійних 
дипломів;
2) потреба у посиленні участі практиків у освітньому процесі за ОП “Комп’ютерні науки”.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

1) ліцензування ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності “Комп’ютерні науки” для 
забезпечення безперервної підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до ланцюга за рівнями 
“бакалавр”–“магістр”;
2) залучення студентів до взаємодії з провідними європейськими університетами та науково-дослідними 
інститутами (наприклад, Thünen Institute, Wageningen Economic Research) у рамках Консорціуму AGMEMOD, до 
якого університет увійшов у 2020 р. (https://cutt.ly/exbJEcR, Memorandum of Understanding, December 23, 2020);
3) подальший розвиток неформальної освіти, зокрема розширення діючих курсів мережевої академії Cisco шляхом 
отримання викладачами додаткових сертифікатів у галузі програмування, комп’ютерних мереж, інформаційної 
безпеки, програмного забезпечення служб Інтернет та ін.;
4) продовження співпраці з громадською організацією “Асоціація Ноосфера” в напрямку створення спеціалізованої 
лабораторії мультимедійних комплексів для реалізації проєктів з використанням технологій доповненої реальності.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
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імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 26.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Проектування 
інформаційних систем

навчальна 
дисципліна

ОК24_силабус.pdf WCcbIeNoqOyqr6i2c
JDjlbsSDudQHenQq

uUJhaxfN5w=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; з використанням IDE 
IntelliJ IDEA, PyCharm Community 
Edition, Android Studio 3, 
DataGrip, PostgreSQL 13, pdAdmin 
4, QGis 3.16, HTTP client Postman, 
фреймворків Spring, JUnit та 
OpenWeather API (Open license).

Елементи теорії 
систем штучного 
інтелекту

навчальна 
дисципліна

ОК26_силабус.pdf g6bi9DzBFXiBP7r0k
PgJOPiPh8nXcjY9rJ

H5eV2rqUo=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію –2018 
p.; Ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; Deduktor, 
інтелектуалізовна діалогова 
система VIKA (Open license).

Основи кібербезпеки навчальна 
дисципліна

ОК27_силабус.pdf 7kP28xQcnxHLOWy
I1bPUd/Z0fKqYvXBZ

+/RyOb4RxWA=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію –2018 
p.; Ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; Office2019 Pro Plus, Visual 
Studio, PyCharm (Open license)

Технології штучного 
інтелекту для обробки 
великих даних

навчальна 
дисципліна

ОК28_силабус.pdf Wja77eistq3AG9JgjN
IuBEe+6UG1IbSXOA

K4HYF1boI=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію –2018 
p.; Ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; Deduktor (Open license).

Інформаційна безпека навчальна 
дисципліна

ОК29_силабус.pdf oC5Pk75D7eqpIP8jM
1aOiyrvX8aCWQo+K

tQkDcs9wV0=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію –2018 
p.; ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; Office2019 Pro Plus, Visual 
Studio, PyCharm (Open license)

Моделювання систем навчальна 
дисципліна

ОК30_силабус.pdf kiUcsHigEifibdReKP
NqhwLqvTHRlUaC2

aaLbi/4kQQ=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію –2018 
p.; ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; ПК BRAIN B505, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.; AllFusion 
Process Modeler (пробна версія 
програми), MathCad (ліцензія для 
освітніх цілей – 10 шт.)

Об'єктно-орієнтовне 
програмування 

курсова робота 
(проект)

ОК16_МетРекКурс
Роб.pdf

Sm2otQi4Hqrw1QO5
SfuCuvelt+SDHWiX2

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 



(курсова робота) w+keReglSE= введення в експлуатацію –2018 
p.; Ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; ПК BRAIN B505, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.

Бази даних (курсова 
робота)

курсова робота 
(проект)

ОК18_МетРекКурс
Роб.pdf

2S6WIazI5NQ+J4v4
2YFj4qhpv/VglU3C/

VFGdJKc3DY=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію –2018 
p.; Ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.; ПК 
BRAIN B505, рік введення в 
експлуатацію – 2020р

Комп'ютерні мережі 
(курсова робота)

курсова робота 
(проект)

ОК22_МетРекКурс
Роб.pdf

AItdQ9XKv3m/R9zR
f1+hTBVOzfNwpCYf

BXGY7Z7d6bA=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-X06, рік введення в 
експлуатацію – 2020р.; ноутбук 
Dell 3593; рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.

Проектування 
інформаційних систем 
(курсова робота)

курсова робота 
(проект)

ОК24_МетРекКурс
Роб.pdf

aowJL7MHCn4jr+pJ
LCYdEJU92k75KUq

UlXyAvD7KuNE=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-X06, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.; 
Ноутбук Dell 3593; рік введення в 
експлуатацію – 2020 р. 

Інформаційні 
технології (навчальна 
практика)

практика НП1_силабус.pdf RGiv4H4lcYOL523Tg
gma1EiEY9YCIhk956

+MdXeyUYs=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-X06, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.; 
Ноутбук Dell 3593; рік введення в 
експлуатацію – 2020р

Бази даних 
(навчальна практика)

практика НП2_силабус.pdf oFl/puBze5pgusRdQ
rmv7CGbE5e/QTn2I

Xu1DrqKtfI=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-X06, рік введення в 
експлуатацію – 2020р.; ноутбук 
Dell 3593; рік введення в 
експлуатацію – 2020р

Виробнича 
технологічна практика

практика ВП1_МетодРек.pdf S07zQ+Ww5OA+9eE
ho9ml1gYUsaeghr8o

6yJQ6i9HXFE=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-X06, рік введення в 
експлуатацію – 2020р.; ноутбук 
Dell 3593; рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.

Виробнича практика практика ВП2_МетодРек.pdf ijNDwQWoIYsDwxu
AiwpzRlPBTEV1Qpr

bFc5wObo4j4E=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-X06, рік введення в 
експлуатацію – 2020р.; ноутбук 
Dell 3593; рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

КР_МетодРек.pdf ZPvknF+XQVcS1FYP
Jkql8X5/nF06VHxs

MLwoC2I02KU=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-X06, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.; 
Ноутбук Dell 3593; рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.

Фізика навчальна 
дисципліна

ОК7_силабус.pdf aSeT6UcysjN7CfH9Y
Nzte08e/DKx9WeT8

d3B7xDDNhU=

Мультимедійний Проектор 
Eрson X115H, рік введення в 
експлуатацію – 2018р.; ноутбук 
НP Probook 470 G5, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Газоаналізатор «Аквіон1» (2015 
р), Ренгенометр; Прилад 
комбінований 43109, (1998 р); 
Лабораторні установки для 
проведення лабораторних робіт 
в кількості 14 робочих місць.

Технології 
розподілених систем і 
паралельних 
обчислень

навчальна 
дисципліна

ОК25_силабус.pdf fyOCd8e34/dMSgj34
JDKCz7hlED2MVcB

BGVpzh0vB2w=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію –2018 
p.; Ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; ПК BRAIN B505, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.; IDE 
IntelliJ IDEA, Microsoft Visual 
Studio, фреймворків JPPF, .NET, 
бібліотеки OpenMPI та 
інтерфейсу OpenMP API (Open 



license ).

Системний аналіз навчальна 
дисципліна

ОК23_силабус.pdf 7dcsgbJH4UkovQVh
ooELOv6YxbJN2MX

gtyMW/FlED2s=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; ПК BRAIN B505, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.; 
Office2019 Pro Plus, AllFusion 
Process Modeler (пробна версія 
програми), MathCad (Ліцензія для 
освітніх цілей – 10 шт.), MatLab 
6.5 (пробна версія програми)

Комп'ютерні мережі навчальна 
дисципліна

ОК22_силабус.pdf 5zossWorI7TTJHlgH
zpOKyMzmzzGdb1k7

FOVAX4qkVY=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; Ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; комп’ютерна мережа з 
доступом до Інтернет, Cisco 
Packet Tracer.

Системне 
програмування

навчальна 
дисципліна

ОК21_силабус.pdf VrRmIvK0ZYf4LlO6
Z/Kk3x3hsw/5hNUb

mUINO1yKfUc=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; Dev-C++

Операційні системи навчальна 
дисципліна

ОК20_силабус.pdf WuBShns7nM/6brbx
HDGpPVr0kbAedRc
ApeDDMBXqrx4=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; Ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; ПК BRAIN B505 (10 
шт.)Windows 10 Pro (ліцензія: 
NoГС2117 від 11.12.2020 р.); Oracle 
VM VirtualBox (Open license )

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

ОК1_силабус.pdf PXYtf3AI4QWBHPh
SRV6VT/OhPVQ5UX

I4aBWgaiAi0rU=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.Мультимедійний 
проектор EPSON EB-1727, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.

Філософія навчальна 
дисципліна

ОК2_силабус.pdf +31+2Xys4Injvi/qiyV
ldtBkFzYZopzd3Wlc

BD1p188=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
p.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОК3_силабус.pdf 5UrSnC+3ojoQFnl/1f
HOdHhhUjHpVbBI
Wg/HQbjOUVU=

Мультимедійний проектор Eрson 
X115H (2018 р.), ноутбук НP 
Probook 470 G5, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р.

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОК4_силабус.pdf nkZ3VvLjHpjIEUTE
NrRimNX11BEQwuD

lQs3aA9PoAzg=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.

Іноземна мова за навчальна ОК5_силабус.pdf uFaHdiY9Cx3LtGHU Мультимедійний проектор 



професійним 
спрямуванням

дисципліна qZmjcXEK74wmT1A
vMx7e8vTm3Hc=

EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 
р.Операційна система Windows 
10, пакет офісних програм 
Microsoft Office 2016 р.

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

ОК6_силабус.pdf uB1safLzAM4TdvHp
0Z3pv+tuPE7RgA7jF

gm9FCirIyE=

Спортивні споруди, 
устаткування, спортивний 
інвентар за нормативами

Вища математика навчальна 
дисципліна

ОК8_силабус.pdf IST1cmu/dj/0618hk3
BB4YBBBCz3fNPsCh

v/GpyvnFg=

Мультимедійний проектор Eрson 
X115H (2018 р.), ноутбук НP 
Probook 470 G5, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р.

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

ОК9_силабус.pdf gYnJwq39PerYntawI
BGIf+AELYW8bb/0

9vRlqzYqEeU=

ПК BRAIN B505 рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.

Комп'ютерна 
дискретна математика

навчальна 
дисципліна

ОК10_силабус.pdf MGnapFwkiEOE56b
vKLHTzYbqwt4kAqJ

euGQNukc4LLw=

ПК BRAIN B505 рік введення в 
експлуатацію – 2020р.; MathCad 
(Ліцензія 10 шт.)

Екологія, безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

ОК12_силабус.pdf Jk+N3sQZNoGmpHs
EPwPtQM/czb1JxeK

eUS7OYeAw/kI=

Мультимедійний проектор Eрson 
X115H (2018 р.), ноутбук НP 
Probook 470 G5, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р.

Право навчальна 
дисципліна

ОК13_силабус.pdf PeFhPxJVnOlaIbzkn
kmGP7tcgO6ODnHY

400cQ7607D8=

Мультимедійний проектор Eрson 
X115H, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р.; ноутбук 
НP Probook 470 G5, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р.

Алгоритмізація і 
програмування

навчальна 
дисципліна

ОК14_силабус.pdf n553ECvQ1gjRq28F
GU5iotIzmFUPxO17

TvyZjM++fi4=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; Visual Studio або DEV C++ 
(Open license)

Інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

ОК15_силабус.pdf A2Wea5gUeOf0v+d0
/ipXHaEp9/uAr34he

jDhfvxoEYE=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; Office2019 Pro Plus (ліцензія: 
NoГС2117 від 11.12.2020)

Об'єктно-орієнтовне 
програмування

навчальна 
дисципліна

ОК16_силабус.pdf dZ7NykxhsxQ6dzT2y
qGTzu/+PKpmrmVH

lzFOYjj1AgY=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію –2018 
p.; ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; Visual studio (Open license)

Архітектура 
комп'ютерних систем

навчальна 
дисципліна

ОК17_силабус.pdf F0wTXXqpnGCM4E
6ChRIjUI1GyoJ2eN7

A0ZG3q1T6oX4=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; ПК BRAIN B505, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.; 
комп’ютерна мережа з доступом 
до Інтернет, Mozilla FireFox

Бази даних навчальна 
дисципліна

ОК18_силабус.pdf E99pe5IF9joPSfWXl
FmD8dkzOJJEylwdi

HNWRA3W430=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 2020 



р.; ПК BRAIN B505, рік введення в 
експлуатацію – 2020р.; DataGrip, 
PostgreSQL 13, pdAdmin 4, 
MongoDB Compass, MongoDB 
Atlas, QGis 3.16, IDE IntelliJ IDEA, 
PyCharm Community Edition, 
Android Studio 3, фреймворки 
Spring (Open license )

Web-програмування навчальна 
дисципліна

ОК19_силабус.pdf ilhotw09TGMTo+ogl
XXWCqy/kXCQ3+g
DvIrHUe9WbEQ=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
p.; Ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 
2020р.; ПК BRAIN B505, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; IntelliJ IDEA(с community 
ліцензією бесплатно), Sublime text 
3, open server (Open license).

Чисельні методи навчальна 
дисципліна

ОК11_силабус.pdf UCV+bzvyGYJe3Z5K
6xCdZ895qORrI4l9
MMo1/A0bDAM=

ПК BRAIN B505 рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.; MathCad 
(ліцензія для освітніх цілей – 10 
шт.), Python (Open license)

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

9926 Мельничук 
Вікторія 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Історія

5 Філософія Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 2006, 
кваліфікація – 
вчитель історії, 
української мови і 
літератури та 
зарубіжної літератури, 
спеціальність – 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Історія та 
українська мова і 
література», диплом 
ТМ № 30487391 від 
30.06.2006 р. 

Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 2008, 
кваліфікація – магістр 
педагогічної освіти, 
викладач історії, 
спеціальність – 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Історія», 
диплом ТМ № 
35234981 від 
30.06.2008 р.

Кандидат 
філософських наук, 
09.00.11 – 
релігієзнавство. 
«Екологічна 
проблематика у 
православ’ї: 



філософсько-
релігієзнавчий 
аналіз», диплом ДК 
№018219 від 
21.11.2013 р. 

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/011318-20 
«Впровадження в 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни 
«Філософія». Дата 
видачі: 28.02.2020 р.

Закордонне 
стажування: Вищий 
Семінаріум Духовний 
університету UKSW 
(Варшава, Польща). 
Сертифікат про 
проходження 
стажування KW-
112020/020. 
«Академічна 
доброчесність». Дата 
видачі: 06.11.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
1. Arefiev V., 
Tymoshenko O., 
Malechko, T., Domina 
Zh., Bezkopylny O., 
Dutchak Yu., 
Riabchenko, V., 
Garmata, O., Griban, 
G., Rusanivskyi S., 
Меlnychuk V., 
Bloshchynskyi I., 
Prontenko K. 
Methodology of 
differentiation of 
health-improving 
classes in physical 
education for primary 
school students. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology. 2020. № 
9(7). Р. 134–143. 
http://www.ijaep.com/i
ndex.php/IJAE/article/
view/1054
2. Mannapova K., 
Okhrimenko I., 
Tverdokhvalova I., 
Bychkova S., 
Makarenko P., 
Меlnychuk V. 
Peculiarities of 
Providing Psychological 
Assistance to Abused 
Children. BRAIN. 
Broad Research in 
Artificial Intelligence 
and Neuroscience. 
2020. № 11(2Sup1). Р. 
139–156. 



https://doi.org/10.1866
2/brain/11.2Sup1/100
п.п. 2.
Загальна кількість 
публікацій у фахових 
виданнях за п’ять 
останніх років – 5
1. Мельничук В. В. 
Етика екологічної 
відповідальності в 
контексті 
християнського 
віровчення. Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філософські науки. 
2017. Випуск № 1 (83). 
С. 77–81.
2. Мельничук В. В. 
Філософське 
осмислення ролі еліти 
у вирішенні 
глобальних 
екологічних проблем. 
Гілея : науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 2017. 
Випуск №131. С. 292–
295.
3. Мельничук В. В. 
Християнське 
осмислення техніки в 
контексті глобальних 
екологічних проблем: 
філософсько-
релігієзнавчий аналіз. 
Вісник ЖДУ імені 
Івана Франка. 2018. 
Вип 1. Філософські 
науки. С. 54–59.
4. Мельничук В. В. 
Релігійна складова 
національної 
ідентичності 
українців. Гілея: 
науковий вісник. 2019. 
Вип. 143 (№4). Ч. 2. 
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університеті.
2. Грона Н. В. 
"Система підготовки 
студентів 
педагогічного 
коледжу до 
формування у 
молодших школярів 
текстотворчих умінь" 
– дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (українська 
мова). Київ, березень 
2018 р. Захист 



відбувся 01.03.2018 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05  у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка.
3. Гриджук О. Є. 
"Теоретико-методичні 
засади формування 
мовнокомунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
лісотехнічних 
спеціальностей" – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (українська 
мова). Херсон, травень 
2018 р. Захист 
відбувся 25.05.2018 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 67.051.03 в 
Херсонському 
державному 
університеті.
4. Ростикус Н. П. 
"Система ситуаційних 
вправ як засіб 
формування 
діалогічного 
мовлення учнів 
початкових класів" – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(українська мова), 
Київ, березень 2019 р. 
Захист відбувся 
06.03.2019 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05  у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка.
5. Томашівська М. М. 
"Фoрмувaння 
прoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi 
мaйбутнiх учитeлiв 
музики зacoбaми 
укрaїнcькoгo 
нaрoднoгo музичнoгo 
миcтeцтвa"   
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, Житомир, 
січень 2020 р. Захист 
відбувся 15.01.2020 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
Житомирському 
державному 
університеті імені 
Івана Франка.



п.п. 14.
1. Директор 
Експериментально-
тематичного центру 
навчальної та 
науково-
дослідницької 
діяльності ЖДУ ім. І. 
Франка (Наказ по 
університету про 
створення №44 від 
28.01.2013 р.; 
Положення про ЕТЦ 
затверджено від 
24.12.2012) до 
19.08.2019 р.
2. Керівник гуртка 
сценічної мови при 
ННІ педагогіки 
(протокол №5 від 
24.11.17, наказ № 108 
від 24.11.2017 р.). 
Гуртківці здобули 
гран-прі в номінації 
«Сценічне мистецтво» 
на 7-му 
Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі 
дитячої творчості 
«Весняні барви2018», 
нагороджено 
Студентський театр-
лабораторію ЖДУ ім. 
І. Франка за пєсу К. 
Климової «Вечірня 
зустріч, або дрес-код 
інкогніто» (режисер-
постановник Л. 
Берелет), ГО 
«Талановити діти 
України», м. Київ, 28 
квітня 2018 р.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв перше місце на 
I етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням (2020 
р.) – Ісаєв В., студент 
групи ПУА-18-2 
факультету економіки 
та менеджменту.
4. Керівництво 
студенткою, яка 
посіла перше місце у I 
турі Міжнародного 
конкурсу з української 
мови ім. П. Яцика 
(2019 р.) – Саган І., 
студентка групи ЕП-19 
факультету економіки 
та менеджменту.
п.п. 15.
1. Климова Катерина, 
Чупріна Олена. 
Проблеми та шляхи 
використання 
мультимедійних 
технологій  у сучасній 
початковій школі. 
Актуальні проблеми 
лінгводидактики : Зб. 
наук. праць. Вип. 3. 
Суми : Вінніченко М. 
Д., 2017. С. 74–77.
2. Климова К. Я. 
«Мовне обличчя» 
сучасного студента як 



активного учасника 
мережевого 
спілкування. 
Формування базових і 
фахових 
компетентностей 
студентів у закладах 
вищої освіти :  
матеріали наук.-
практ. конф. Житомир 
: ПП «Рута», 2020.С. 
15–16.
3. Климова К. Я. 
Проблема 
професійної 
комунікативної 
підготовки 
майбутнього вчителя 
засобами медіаосвіти. 
Професійна освіта в 
умовах інтеграційних 
процесів: теорія і 
практика: збірник 
наукових праць. 
Житомир: ФО-П «Н. 
М. Левковець», 2017. 
У 2-х ч. Ч. І. С. 265–
269.
4. Климова К. Я. 
Профорієнтаційна 
робота класичного 
університету в 
закладах профільної 
середньої освіти. 
Підготовка фахівців у 
контексті становлення 
Нової української  
школи: збірник 
наукових праць. 
Житомир: ФО-П «Н. 
М. Левковець», 2018. 
У 2-х ч. Ч. І. С. 58–61.
5. Климова К. Я.  
Значення художньої 
літератури як 
особливого виду 
мистецтва у площині 
формування техніки 
сценічного читання у 
студентської та 
учнівської молоді. 
Актуальні проблеми 
текстотворення у 
лінгводидактичній та 
мистецтвознавчій 
площинах: збірник 
наукових праць. 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2017. С. 150–153.
6. Климова К. Я., 
Берелет Л. І. 
Формування 
артистизму 
художнього типу у 
студентів 
спеціальності 
«Сценічне мистецтво» 
під час роботи над 
драматичним твором. 
Книга в академічному 
дискурсі: 
філологічний, 
методичний та 
мистецтвознавчий 
аспекти: збірник 
наукових праць. 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І.Франка, 
2018. С. 176–179. 
п.п. 16.



Член Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки 
«Полісся» (диплом 
ПА № 009, від 23 
лютого 2017 р.).

371513 Воротніков 
Володимир 
Володимиро
вич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
доктора наук 
ДД 006341, 

виданий 
28.02.2017, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026234, 
виданий 

20.01.2011

20 Web-
програмування

Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки 
ППО, 1994 р., 
спеціальність – 
«Радіотехнічні 
засоби», кваліфікація 
– радіоінженер, 
диплом КК №900707 
від 17.06.1994 р.

Доктор технічних 
наук, 05.13.05 
«Комп’ютерні системи 
та компоненти». 
«Методи та засоби 
організації структури 
MESH мереж великої 
розмірності», диплом 
ДД № 006341, від 
28.02.2017 р.

Доцент кафедри 
автоматизованих 
систем управління, 
атестат 12 ДЦ № 
026234, від 20.01.2011 
р.

Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет оборони 
України імені Івана 
Черняховського. 
Центр перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації. 
Свідоцтво СПК 
№07834530/002246-
19. Курси лідерства 
оперативно-
тактичного рівня 
Вищих академічних 
курсів. Дата видачі 
27.07.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
Vorotnikov V. V. 
Estimating the 
Overhead of Flow 
Control in Hierarchical 
Software-Defined 
Networks. Advances in 
Military Technology. 
2020. Vol. 15, no. 1. pp. 
179-189. ISSN 1802–
2308, eISSN 2533-4123 
DOI 
10.3849/aimt.01351.
п.п. 3.
Технології 
програмування. 
Основи візуального 
програмування в 
Delphi : навч. посіб. 
для слухачів, 
курсантів та студ. вищ. 



навч. закл. Житомир : 
військ. ін-т ім. С. П. 
Корольова Нац. авіац. 
ун-ту. Житомир : ЖВІ 
НАУ, 2011. 319 с.
п.п. 4.
За останні 5 років 
підготовлено 2 
кандидати наук.
1. Дисертація 
Бойченка О. С. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата с 
технічних наук за 
спеціальністю за 
спеціальністю 
20.02.14 – озброєння 
та військова техніка 
(спецтема). 
2. Дисертація 
Гуменюка І. В. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю за 
спеціальністю 
20.02.14 – озброєння 
та військова техніка, 
спеціальна тема.
п.п. 8.
Керівник наукової 
теми № 0117U002727 
«Теоретичні та 
технологічні засади 
дистанційного 
навчання у 
національній 
військовій освіті 
України» (період 
виконання 2017–2018 
рр.).
п.п. 10.
Начальник кафедри 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
Житомирського 
військ. інституту імені 
С. П. Корольова, наказ 
№57 від 22.03.2019. 
(03.2019–08.2020 рр.).
п.п. 11.
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Зюбіної Р. В. поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук, 
05.13.06 – 
інформаційні 
технології. 30.08.2018 
р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.062.01. 
п.п. 14. 
1. Керівництво 
курсантами 
Довгополим Б. Ю. і 
Межерицьким О. О., 
які отримали диплом 
І ступеню на 
Міжнародному 
хакатоні з 
програмування NASA 
Apps Challenge, що 
проводився на базі 
Кіровоградської 
льотної академії 22-24 
березня 2016 р.
2. Керівництво 
курсантом 254 навч. 



гр. Межерицьким О. 
О., який виборов І 
місце у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Інформаційних 
технологій», що 
проводився на базі 
Хмельницького 
національного 
університету 30-31 
березня 2017 р.
3. Керівництво 
курсантом 254 навч. 
гр. Межерицьким О. 
О., який посів ІІІ місце 
у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Кібербезпеки», що 
проводився на базі 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені І. 
Сікорського» 27-28 
квітня 2018 р.

186882 Бурмакіна 
Наталія 
Сергіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047321, 
виданий 

16.05.2018

17 Ділова 
іноземна мова

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Івана Франка, 2003, 
кваліфікація – 
вчитель англійської і 
німецької мов та 
зарубіжної літератури, 
спеціальність – 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Мова і 
література 
(англійська, 
німецька)», диплом 
ТМ №23095676 від 
30.06.2003 р.

Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, тема 
«Формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей», 
диплом ДК №047321 
від 16.05.2018 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. 
1. Бурмакіна Н. С. 
Компоненти 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
викладача вищого 
навчального закладу. 
Молодь і ринок. 2016. 
№ 6 (137). С. 107-111. 



2. Бурмакіна Н. С. 
Критерії та показники 
сформованості 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Педагогічні науки. 
2016. Вип. 3 (85). С. 
21-26.
3. Бурмакіна Н. С., 
Рівні сформованості 
показників 
особистісно-
рефлексивного 
критерію професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістранта аграрної 
спеціальності. 
Педагогічні науки. 
2016. Вип. LXX. С.17-
22.
4. Бурмакіна Н. С. 
Модель формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Педагогічні науки. 
2016. Вип. LXXIV. Т.1. 
С.160-166.
5. Бурмакіна Н. С. 
Факультативний 
спецкурс як складова 
технології 
формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Педагогічні науки. 
2017. Вип. 3 (89). С. 
33-39.
6. Бурмакіна Н. С. 
Ефективність 
застосування 
інтернет-технологій 
для вивчення 
іноземної мови в 
сучасних 
нелінгвістичних 
закладах вищої освіти. 
Педагогічні науки.  
2019. Вип. LXXХVІІ. 
С.94-97.
7. Бурмакіна Н. С. 
Особливості 
підготовки до 
професійної 
англомовної 
комунікації майбутніх 
лікарів ветеринарної 
медицини у закладі 
вищої освіти. 
Інноваційна 
педагогіка. 2019. Вип. 
18. Т. 1. С. 87-90.



8. Бурмакіна Н. С. 
Формування 
прагматичного 
компонента 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
студентів у закладах 
вищої освіти. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. 2020. Вип. 
69, Т. 2. С. 47-51.
9. Бурмакіна Н. С. 
Досвід застосування 
технології змішаного 
навчання при 
формуванні 
іншомовної 
комункативної 
компетентності 
студентів. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету ім. І. 
Франка. 2020. Вип. 34. 
Т. 1. С. 237-241.
п.п. 3.
Видано 2 навчально-
методичних посібника 
та 1 навчальний 
посібник. 
1. Бурмакіна Н. С. 
Формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
майбутніх викладачів 
вищих аграрних 
навчальних закладів: 
навчально-
методичний посібник. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 80с.
2. Бурмакіна Н. С., 
Лихошвед Н. В. 
Technology of Dairy 
and Meat Produce 
Processing / 
Технологія переробки 
молочної та м’ясної 
продукції: навчально-
методичний посібник. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 76 с.
3. Бурмакіна Н. C. 
Ecology: the challenges 
we face today: 
навчальний посібник. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 118 с.
п.п. 14. 
2019 рік. Керівництво 
студентом, який 
зайняв І місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
англійської мови 
(Колосівський 
Святослав 
Валерійович – студент 
3 курсу, спеціальність 
073 «Менеджмент».  



2020. Робота у складі 
організаційного 
комітету I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
англійської мови.
п.п. 15.
1. Бурмакіна Н. С. 
Педагогічна 
підготовка 
магістранта аграрної 
спеціальності до 
майбутньої 
викладацької 
діяльності. Педагогіка 
та психологія: 
сучасний стан 
розвитку наукових 
досліджень та 
перспективи: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції., 28-29 
жовтня 2016 р. 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2016. С. 
64-68.
2. Бурмакіна Н. С. 
Аналіз поняття 
«професійно-
педагогічна 
компетентність 
викладача вищого 
навчального закладу».  
Stav, problémy a 
perspektívy 
pedagogického štúdia a 
sociálnej práce (Стан, 
проблеми та 
перспективи 
педагогічних 
досліджень і 
соціальної роботи): 
medzinárodná vedecko-
praktická  konferencia. 
Sládkovičovo, 
Slovenská republika, 
28-29 oktobra 2016. 
Сладковічево, 
Словацька Республіка: 
Vysyoká škola 
Danubius, Fakulta 
sociálnych štúdií, 2016. 
С. 80-83.
3. Бурмакіна Н. С. 
Наукові підходи до 
проблеми 
формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей.  
Sciences of Europe. 
2017. № 19 (19), vol. 3. 
P. 8-13.
4. Бурмакіна Н. С. 
Рівні сформованості 
показників 
знаннєвого критерію 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Inovatívny výskum v 
oblasti vzdelávania a 
sociálnej práce 



(Інноваційні наукові 
дослідження у сфері 
педагогіки та 
соціальної роботи): 
medzinárodná vedecko-
praktická  konferencia. 
Sládkovičovo, 
Slovenská republika, 
10-11 marca 2017.  
Сладковічево, 
Словацька Республіка: 
Vysyoká škola 
Danubius, Fakulta 
sociálnych štúdií, 2017. 
С. 98-101.
5. Бурмакіна Н. С. 
Рівні сформованості 
показників 
діяльнісно-
практичного критерію 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістранта аграрної 
спеціальності. 
Професійна освіта в 
умовах інтеграційних 
процесів: теорія і 
практика: збірник 
наукових праць. 2017. 
Ч. 1. С. 242-246.
6. Бурмакіна Н. С. 
Принципи навчання 
як основа формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
студентів в умовах 
магістратури 
аграрного закладу 
вищої освіти. 
Інноваційні наукові 
дослідження у галузі 
педагогіки та 
психології: матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 2-3 
лютого 2018 р. 
Запоріжжя:  
Класичний приватний 
університет, 2018. С. 
127-128.
7. Бурмакіна Н. С. 
Характеристики 
рівнів сформованості 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Сучасні тенденції та 
фактори розвитку 
педагогічних та 
психологічних наук: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 2-3 
лютого 2018 р. Київ: 
ГО «Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології», 2018. 
С. 40-42. 
8. Бурмакіна Н. С. 
Типи магістерських 
програм та підготовка 
викладачів для 
аграрних закладів за 
кордоном. 
Перспективні 



напрямки розвитку 
сучасних педагогічних 
і психологічних наук: 
матеріали науково-
практичної 
конференції, 9-10 
лютого 2018 р.  
Харків: 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень»,  2018. С. 
44-47.
9. Бурмакіна Н. С. 
Шляхи удосконалення 
системи вивчення 
іноземної мови у 
нелінгвістичному 
закладі вищої освіти 
як необхідна складова 
реалізації права 
студента на 
міжнародну 
академічну 
мобільність. Topical 
Issues of the 
Development of 
Modern Science: 
abstracts of V 
international scientific 
and practical 
conference, January 15-
17, Sofia. 2020. C.  298-
302. 
п.п. 16.
З 2019 року участь у 
Всеукраїнській 
професійній асоціації 
викладачів 
англійської мови 
TESOL-UKRAINE.

225111 Марченко 
Світлана 
Давидівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029456, 
виданий 

30.06.2015

23 Історія та 
культура 
України

Прикарпатський 
університет ім. Василя 
Стефаника, 1997, 
кваліфікація – 
історик, викладач, 
спеціальність – 
«Історія», диплом ЛЕ 
ВЕ №004775 від 
24.06.1997 р.

Кандидат історичних 
наук, 07.00.01 – 
історія України. 
«Аграрні 
перетворення в 
Україні на зламі 
історичних епох (80-ті 
роки ХХ – початок 
ХХІ століття)», 
диплом ДК № 029456 
від 30.06.2015 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/011314-20 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Дата 
видачі 28.02.2020 р.

Закордонне 
стажування: Вищий 
Семінаріум Духовного 



університету UKSW 
(Варшава, Польща). 
Сертифікат про 
проходження 
стажування KW-
112020/040 
«Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності». 
Дата видачі 06.11.2020 
р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2.
Загальна кількість 
публікацій у фахових 
виданнях за п’ять 
останніх років – 5.
1. Марченко С. Д. 
Зміни у сфері 
реалізації аграрної 
продукції в Україні у 
90-х роках ХХ 
століття. Вісник 
аграрної історії. 
Науковий журнал. 
2017. Вип.19–20. 
С.129–136.
2. Марченко С. Д. Нові 
форми організації 
праці в сільському 
господарстві України 
у 80-х роках ХХ 
століття. Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету. Сер.: 
Історія. Політологія. 
2018. Вип.21. С.44–51.
3. Марченко С. Д. 
Законодавчі засади 
початкового періоду 
аграрної реформи в 
Україні (1990–1994 
рр.). Гілея: науковий 
вісник. 2019. Вип.143 
(№4). Ч.1. Історичні 
науки. С.93–97.
4. Марченко С. Д. 
Законодавчі аспекти 
здійснення аграрної 
реформи в Україні у 
1994–1999 роках. 
Гілея: науковий 
вісник. 2019. Вип.148 
(№9). Ч.1. Історичні 
науки. С.44–48.
5. Марченко С. Д. 
Виклики глобалізації 
в історичному 
контексті українського 
шляху в Європу. Гілея: 
науковий вісник. 
2020. Вип.155 (4). 
С.63–67.
п.п. 3.
1. Марченко С. Д., 
Скидан О. В., 
Мельничук І. А. та ін. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти в контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: кол. 
монографія за ред. І. 
А. Мельничука. 



Житомир, 2018. 
С.226–235.
2. Марченко С. Д., 
Скидан О. В., 
Мельничук І. А. та ін. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти в контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: кол. 
монографія за ред. І. 
А. Мельничука. 
Житомир, 2018. С. 
100–105.
п.п. 8.
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0116U006609 
«Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи» 
(період виконання 
2017–2020 рр.).
п.п. 14.
У 2019 р. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з «Історії 
України» 
(Пономарьова 
Карина, студентка І 
курсу факультету 
економіки та 
менеджменту).
п.п. 15. 
1. Марченко С. Д. 
Аграрна еліта у 
політичному просторі 
сучасної України. 
Українські еліти у 
цивілізаційному 
розвитку Європи : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. (17 
лист 2017 р.). 
Житомир, 2017. 
С.170–175.
2. Марченко С. Д. 
Державні програми 
модернізації аграрної 
сфери економіки 
України 80-х років ХХ 
століття. Розвиток 
сучасного суспільства 
в умовах глобальної 
нестабільності : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(11–12 трав. 2018 р.). 
Одеса: ГО 
«Причорноморський 
центр досліджень 
проблем суспільства», 
2018. С.25–29.
3. Марченко С. Д. 
Інноваційна складова 
підприємництва у 
сільському 
господарстві України 
80-х років ХХ 
століття: історико-
філософський аспект. 
Соціально-економічні 



проблеми розвитку 
регіонів : матеріали ΙΙ 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. (24 трав. 2018 
р.). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. С.182–
185.
4. Марченко С. Д. 
Основні чинники 
формування 
лідерських якостей у 
публічних керівників. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. з 
міжнародною участю 
(19 черв. 2018 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С.435-348.
5. Марченко С. Д. 
Еволюція політичних 
поглядів Івана 
Фещенка-Чопівського. 
Україна та її еліти в 
контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : 
матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. (16 
лист. 2018 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С.94–97.
6. Марченко С. Д. 
Мораль у 
державотворчій 
концепції В’ячеслава 
Липинського. Сучасні 
тенденції розбудови 
правової держави в 
Україні та світі : 
матеріали VІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (18 
квіт. 2019 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С.84–86. 
7. Марченко С. Д. 
Розвиток 
природознавчих 
досліджень в Україні в 
перші десятиліття ХХ 
століття. Водні і 
наземні екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття – 
2019 : зб. наук. пр. 
(22–24 трав. 2019 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С.183–185. 
8. Марченко С. Д. 
Виклики глобалізації 
в контексті розвитку 
української держави. 
Розвиток сучасного 
суспільства в умовах 
глобальної 
нестабільності : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (8–
9 трав. 2020 р.). Одеса 
: ГО 
«Причорноморський 
центр досліджень 
проблем суспільства», 
2020. С.37–40.
9. Марченко С. Д. 
Краєлюбство і 
краєзнавство – два 



кредо Максима 
Рильського. Родина 
Рильських у 
європейському 
культурному просторі 
XIX–XX століть : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 
присвяченої 125-
річчю від дня 
народження Максима 
Рильського. (19 бер. 
2020 р.). Новоград-
Волинський : «НОВО-
град», 2020. С. 337–
341.

371513 Воротніков 
Володимир 
Володимиро
вич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
доктора наук 
ДД 006341, 

виданий 
28.02.2017, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026234, 
виданий 

20.01.2011

20 Технології 
розподілених 
систем і 
паралельних 
обчислень

Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки 
ППО, 1994 р., 
спеціальність – 
«Радіотехнічні 
засоби», кваліфікація 
– радіоінженер, 
диплом КК №900707 
від 17.06.1994 р.

Доктор технічних 
наук, 05.13.05 
«Комп’ютерні системи 
та компоненти». 
«Методи та засоби 
організації структури 
MESH мереж великої 
розмірності», диплом 
ДД № 006341, від 
28.02.2017 р.

Доцент кафедри 
автоматизованих 
систем управління, 
атестат 12 ДЦ № 
026234, від 20.01.2011 
р.

Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет оборони 
України імені Івана 
Черняховського. 
Центр перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації. 
Свідоцтво СПК 
№07834530/002246-
19. Курси лідерства 
оперативно-
тактичного рівня 
Вищих академічних 
курсів. Дата видачі 
27.07.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
Vorotnikov V. V. 
Estimating the 
Overhead of Flow 
Control in Hierarchical 
Software-Defined 
Networks. Advances in 
Military Technology. 
2020. Vol. 15, no. 1. pp. 
179-189. ISSN 1802–
2308, eISSN 2533-4123 
DOI 
10.3849/aimt.01351.



п.п. 4.
За останні 5 років 
підготовлено 2 
кандидати наук.
1. Дисертація 
Бойченка О. С. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата с 
технічних наук за 
спеціальністю за 
спеціальністю 
20.02.14 – озброєння 
та військова техніка 
(спецтема). 
2. Дисертація 
Гуменюка І. В. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю за 
спеціальністю 
20.02.14 – озброєння 
та військова техніка 
(спецтема).
п.п. 8.
Керівник наукової 
теми № 0117U002727 
«Теоретичні та 
технологічні засади 
дистанційного 
навчання у 
національній 
військовій освіті 
України» (період 
виконання 2017–2018 
рр.).
п.п. 10.
Начальник кафедри 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
Житомирського 
військ. інституту імені 
С. П. Корольова, наказ 
№57 від 22.03.2019. 
(03.2019–08.2020 рр.).
п.п. 11.
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Зюбіної Р. В. поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук, 
05.13.06 – 
інформаційні 
технології. 30.08.2018 
р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.062.01. 
п.п. 12. 
1. Спосіб кластеризації 
вузлів мобільної 
мережі для 
ієрархічної 
маршрутизації : пат. 
107528 Україна : МПК 
6H04H 20/71. В. В. 
Воротніков, Ю. О. 
Кулаков, О. С. 
Бойченко. № а 2013 
09911; заявл. 
09.08.2013; опубл. 
12.01.2015, Бюл. №1. 
2. Спосіб формування 
фрактальної топології 
безпровідної 
повітряної мережі для 
підвищення 
надійності передачі 
даних між 
територіально 



розділеними 
мобільними 
абонентами : пат. 
116448 Україна : 
МПК6H04W8/02, 
H04W40/02, 
H04W84/02 / Ю. О. 
Кулаков, В. В. 
Воротніков, І. В. 
Гуменюк, П. В. 
Поздняков. № u 2016 
11251; заявл. 
01.11.2016; опубл. 
25.05.2017, Бюл. №10.
3. Спосіб формування 
польотного завдання 
безпілотного 
літального апарата : 
пат. 122934 Україна : 
МПК(2017.01) B64C 
15/00, G05D 1/00 / В. 
В. Воротніков, І. В. 
Гуменюк. № u 2017 
09861
4. Спосіб 
діагностування 
технічних об'єктів за 
допомогою 
узагальнених 
параметрів : пат. 
56874 А Україна : 
МПК G06F 17/00, 
G06F 19/00 / 
Воротніков В.В., 
Бобунов А.І., 
Пашковський В.В.; 
заявл. 17.10.2002; 
опубл. 15.05.2003, 
Бюл. №5.
5. Комп'ютерна 
програма "Модель 
оцінки живучості 
інформаційно-
комунікаційних 
мереж з динамічно 
змінюваною 
топологією" : 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 62412. 
Бойченко О.С., 
Воротніков В.В., 
Кулаков Ю.О.; дата 
реєстрації 06.11.2015 
р.
6. Комп'ютерна 
програма 
"Автоматизована 
система пошуку 
оптимального 
маршруту руху на 
пересічній місцевості" 
: Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 54248. 
Воротніков В. В., 
Кулаков Ю. О., 
Гуменюк І. В., 
Гончаренко Ю. В.; 
дата реєстрації 
26.03.2014 р.
7. Комп'ютерна 
програма "Система 
автоматизованого 
моделювання та 
дослідження основних 
характеристик 
мобільних 
телекомунікаційних 



мереж" : Свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір № 48352. 
Воротніков В.В.; дата 
реєстрації 18.03.2013 
р.
п.п. 14. 
1. Керівництво 
курсантами 
Довгополим Б. Ю. і 
Межерицьким О. О., 
які отримали диплом 
І ступеню на 
Міжнародному 
хакатоні з 
програмування NASA 
Apps Challenge, що 
проводився на базі 
Кіровоградської 
льотної академії 22-24 
березня 2016 р.
2. Керівництво 
курсантом 254 навч. 
гр. Межерицьким О. 
О., який виборов І 
місце у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Інформаційних 
технологій», що 
проводився на базі 
Хмельницького 
національного 
університету 30-31 
березня 2017 р.
3. Керівництво 
курсантом 254 навч. 
гр. Межерицьким О. 
О., який посів ІІІ місце 
у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Кібербезпеки», що 
проводився на базі 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені І. 
Сікорського» 27-28 
квітня 2018 р.
п.п. 15. 
1. Воротніков В. В., 
Бойченко О. С., 
Гуменюк І. В. 
Прогнозування 
трафіку на основі 
дослідження його 
самоподібних 
властивостей мережі. 
Інтелектуальний 
аналіз інформації : зб. 
пр. XV Міжнар. наук. 
конф. імені Т. А. 
Таран. (20–22 трав. 
2017 р.). Київ : 
Просвіта, 2017. С. 132–
137.
2. Воротніков В. В., 
Бойченко О. С., 
Гуменюк І. В. Синтез 
складних ієрархічних 
структур с 
використанням 
спектральної теорії 
графів. Інформаційна 
безпека та 



комп'ютерні 
технології : зб. тез доп. 
ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. (20-22 
квіт. 2017 р.). 
Кропивницький : 
ЦНТУ, 2017. С. 125–
127.
3. Гуменюк І. В., 
Воротніков В. В., 
Бойченко О. С. 
Оцінювання 
характеристик 
самоподібного 
мультисервісного 
трафіку. Перспективи 
телекомунікацій : зб. 
матеріалів XI 
Міжнародна наук.-
техн. конф. (18–21 
квіт. 2017 р.) Київ : 
НТУУ КПІ, 2017. URL : 
http://conferenc.its.kpi.
ua/2017/paper/view/52
63. 
4. Воротніков В. В. 
Спектральна оцінка 
сумарного потоку в 
ієрархічній mesh 
мережі великої 
розмірності з 
фрактальною 
топологією рівня 
доступу. Методи та 
засоби кодування, 
захисту й ущільнення 
інформації : тези доп. 
П'ятої Міжнар. наук.-
практ. конф. (19–21 
квіт. 2016 р.). Вінниця 
: ВНТУ, 2016. С. 51–53.
5. Воротніков В. В., 
Гуменюк І. В. 
Дослідження 
характеристик 
фрактальних процесів 
мультисервісного 
трафіка даних 
телекомунікаційних 
мереж. Проблеми 
створення, розвитку 
та застосування 
високотехнологічних 
систем спеціального 
призначення : тези 
доп. ХХІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. (21 
квіт. 2016 р.). 
Житомир : 
Житомирськ. військ. 
інст., 2016. С. 100–101.

289246 Молодецька 
Катерина 
Валеріївна

Керівник 
ННЦІТ, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

центр 
інформаційних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 007590, 

виданий 
05.07.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040515, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
001889, 
виданий 

24.09.2020

13 Моделювання 
систем

Житомирський 
військовий орденів 
Жовтневої Революції і 
Червоного Прапора 
інститут 
радіоелектроніки 
імені С.П. Корольова, 
2006, кваліфікація – 
бакалавр з 
комп’ютеризованих 
систем, автоматики та 
управління, напрям 
підготовки – 
«Комп’ютеризовані 
системи, автоматика і 
управління», диплом 
МО №13630066 від 
31.07.2006 р.



Житомирський 
військовий орденів 
Жовтневої Революції і 
Червоного Прапора 
інститут 
радіоелектроніки 
імені С.П. Корольова, 
2007, кваліфікація – 
інженер-
системотехнік, 
спеціальність – 
«Системи управління і 
автоматики», диплом 
МО № 13632781 від 
22.06.2007 р.

Кандидат технічних 
наук, 01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. «Підвищення 
точності моделювання 
фізичних процесів і 
полів на основі 
прямих і зворотних 
диференціальних 
спектрів», диплом ДК 
№003448 від 
22.12.2011 р.

Доцент кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат 12ДЦ 
№040515, від 
22.12.2014 р.

Доктор технічних 
наук, 21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 
«Методологія 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах», диплом ДД 
№007590 від 
05.07.2018 р.

Професор кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат АП №001889, 
від 24.09.2020 р.

Лауреат стипендії 
Кабінету Міністрів 
України для молодих 
учених в 2016–2018 
рр. (Постанова 
президії Комітету з 
державних премій 
України в галузі науки 
і техніки № 6 від 
10.10.2016 р.).

Закордонне 
стажування: Cuiavian 
University in 
Wloclawek (Влацлавек, 
Польща). Сертифікат 
про проходження 
науково-педагогічного 
«Prospects for 
Implementation of the 
European Experience of 



Modelling in the 
Educational Process of 
Higher Education 
Institutions of 
Ukraine» 
(«Перспективи 
імплементації 
європейського досвіду 
моделювання в 
освітній процес 
закладів вищої освіти 
України»). Дата 
видачі 27.10.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. Загальна 
кількість наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection за 
останні п’ять років – 
більше 10
1. Molodetska K., 
Tymonin Yu., 
Melnychuk I. The 
conceptual model of 
information 
confrontation of virtual 
communities in social 
networking services. 
International Journal of 
Electrical and 
Computer Engineering. 
2020. Vol. 10, No. 1. PP. 
1043–1052.
2. Hryshchuk R., 
Molodetska K., 
Tymonin Yu. Modelling 
of conflict interaction of 
virtual communities in 
social networking 
services on an example 
of anti-vaccination 
movement. Conflict 
Management in Global 
Information Networks : 
Proc. of the 
International Workshop 
on CMiGIN 2019. 2019. 
Vol-2588. PP. 250–264. 
URL: http://ceur-
ws.org/Vol-
2588/paper21.pdf.
3. Peleshchyshyn O., 
Molodetska K., Solianyk 
A., Kravets R. 
Modelling the complex 
of automation of 
company marketing 
activity in online 
communities. Conflict 
Management in Global 
Information Networks : 
Proc. of the 
International Workshop 
on CMiGIN 2019. 2019. 
Vol-2588. PP. 301–310. 
URL: http://ceur-
ws.org/Vol-
2588/paper25.pdf.
4. Molodetska K., 



Tymonin Y., O. 
Markovets, A. 
Melnychyn 
Phenomenological 
model of information 
operation in social 
networking services. 
Indonesian Journal of 
Electrical Engineering 
and Computer Science. 
2020. Vol. 19, No. 2. 
PP. 1171–1180.
5. Molodetska K., 
Tymonin Y. 
Mathematical Modeling 
Covid-19 Wave 
Structure of 
Distribution. 
Informatics & Data-
Driven Medicine : Proc. 
of the 3rd Int. Conf. 
2020. Vol. 2753. P. 
292–301. URL: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2753/paper21.pdf.
п.п.2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
21
1. Грищук Р. В., 
Мамарєв В. М., 
Молодецька-Гринчук 
К. В. Класифікація 
профілів 
інформаційної 
безпеки акторів в 
соціальних інтернет-
сервісах (на прикладі 
мікроблогу Twitter). 
Інформаційні 
технології та 
комп'ютерна 
інженерія. 2017. №2. 
С. 12–19.
2. Молодецька-
Гринчук К. В. Метод 
оцінювання ознак 
загроз інформаційній 
безпеці держави у 
соціальних інтернет-
сервісах. 
Автоматизація 
технологічних і 
бізнес-процесів. 2017. 
Vol. 9, Iss. 2/2017. С. 
36–42.
3. Молодецька-
Гринчук К. В. 
Адаптація методів 
теорії хаосу для 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах. Вісник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету. 2017. № 
2(61), т. 1. С. 180–187.
4. Молодецька-
Гринчук К. В. Модель 
системи підтримки 
прийняття рішень для 
виявлення ознак 
загроз інформаційній 
безпеці держави у 
соціальних інтернет-
сервісах та 
оцінювання їх рівня. 



Безпека інформації. 
2017. Т. 23, № 2. С. 
136–144.
5. Николюк О. М., 
Молодецька К. В. 
Структурне 
моделювання 
діяльності органічних 
аграрних бізнес-
систем. Вчені записки: 
зб. наук. праць. 2019. 
Вип. 20. С. 128–144.
п.п.3. Видано 1 
підручник, 2 
навчальних посібника 
і 3 монографії
1. Бродський Ю. Б., 
Молодецька К. В. 
Моделювання 
економічної динаміки 
: [підручн.]. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2016. 132 с.
2. Николюк О. М., 
Бродський Ю. Б., 
Молодецька К. В. 
Оптимізаційні методи 
і моделі. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 148 с.
3. Молодецкая К. В. 
Модели аттракторов 
для синергетического 
управления 
взаимодействием 
акторов социальных 
интернет-сервисов / 
Информационные 
технологии в 
управлении, 
образовании, науке и 
промышленности : 
монография / под. 
ред. В. С. 
Пономаренко. Х. : 
Рожко С. Г., 2016. С. 
329–342.
4. Молодецкая К. В., 
Тимонин Ю. А. Синтез 
нелинейных обратных 
связей в моделях 
бизнес динамики / 
Инструментальные 
средства 
моделирования 
систем в 
информационной 
экономике : 
монография / под ред. 
В. С. Пономаренко, Т. 
С. Клебановой. 
Харьков : ВШЭМ – 
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 
2019. С. 302–313.
п.п.7. 
Член акредитаційної 
комісії експертизи 
підготовки бакалаврів 
з напряму підготовки 
6.170103 “Управління 
інформаційною 
безпекою” у 
Центральноукраїнсько
му національному 
технічному 
університеті (наказ 
МОН №313-л від 
17.04.2019 р.) і у 
Державному 
університеті 
телекомунікацій 
(наказ МОН №164-л 
від 04.03.2019 р.)



п.п.8.
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Методологія 
побудови сучасних 
інформаційних 
технологій аналізу та 
відображення стану 
інформаційної та 
екологічної безпеки 
держави» на 2019-
2022 роки. 
Державний 
реєстраційний номер 
0119U101362. 
Член редакційної 
колегії журналів 
“Наукові горизонти” 
(Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет) та 
“Системи обробки 
інформації” 
(Харківський 
національний 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба), що 
входять до переліку 
наукових фахових 
видань, 
рекомендованих 
МОН.
п.п.10.
Керівник навчально-
наукового центру 
інформаційних 
технологій Поліського 
національного 
університету (наказ 
№388к від 31.08.18 р.)
п.п.11. За останніх 5 
років виступила 
офіційним опонентом:
1. Сукало Аліни 
Сергіївни “Методи 
моделювання задач 
цифрової обробки 
сигналів засобами 
гіперкомплексних 
обчислень”, поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. 21 жовтня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.002.02.
2. Рабчуна Дмитра 
Ігоровича “Методи 
ресурсної оптимізації 
захисту 
інформаційних систем 
підприємства в умовах 
динамічного 
інформаційного 
протистояння”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 2 квітня 



2019 р. Спеціалізована 
вчена рада 
Д26.861.06.
3. Шукліна Германа 
Вікторовича 
“Методика 
формування моделі 
державного 
регулювання 
кібернетичної безпеки 
фондового ринку на 
основі теорії 
диференціальних 
рівнянь із 
запізненням”, подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 21.05.01 
– інформаційна 
безпека держави. 21 
травня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д26.861.06.
4. Вуса Володимира 
Антоновича на тему 
“Математичне та 
програмне 
забезпечення протидії 
інформаційній 
пропаганді в 
соціальних 
середовищах 
інтернету”, подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.03 – 
математичне та 
програмне 
забезпечення 
обчислювальних 
машин і систем. 12 
грудня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д35.052.05.
5. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.06 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за 
спеціальностями 
05.13.21 «Системи 
захисту інформації» 
та 21.05.01 
«Інформаційна 
безпека держави». 
Наказ МОН 11.07.2019 
№ 975.
п.п.13. 
1. Молодецька К. В., 
Сугоняк І. І. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
“Бази даних”. Вид. 2-
ге, доп. і перероб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 46 с.
2. Величко О. С., 
Молодецька К. В. 
Методичні 
рекомендації до 



виконання курсових 
робіт з дисципліни 
“Об’єктно-орієнтоване 
програмування”. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 42 с.
3. Моделювання 
систем: методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт. 
Уклад.: К. В. 
Молодецька, О. М. 
Николюк, С. М. 
Васько. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. 108 с.
п.п.14.
Керівник лабораторії 
Noosphere Engineering 
School – центру 
досліджень і 
проєктної діяльності, 
створеного на базі 
університету спільно з 
ГО “Асоціація 
Ноосфера”. 
Молодецька К. В. є 
метонтором проєкту 
“Custom World”, який 
отримав перше місце 
в конкурсі Золотий 
Байт від Академії 
ШАГ у номінації 
Startup Challenge 
(2019 р.) та переміг на 
Національному 
конкурсі “Ukraine 
Smart Awards 2020” в 
номінації Smart 
Education (2021 р.).
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН у 
2020/2021 н.р. (наказ 
№23 управління 
освіти і науки 
Житомирської 
обласної адміністрації 
від 23.02.2021 р.).
п.п.15.
1. Молодецька К. В. 
Аналіз підходів до 
моделювання 
конфліктної взаємодії 
акторів у соціальних 
інтернет-сервісах. 
Побудова 
інформаційного 
суспільства: ресурси і 
технології 
[Електронний ресурс] 
: Матер. XVIІI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 19-20 вер. 2019 
р. К. : УІНТЕІ, 2019. C. 
181–184. URL: 
http://www.uintei.kiev.
ua/sites/default/files/m
olodecka.pdf
2. Молодецька К. В., 
Тимонін Ю. О. Підхід 
до моделювання 
інформаційних 
операцій в соціальних 
інтернет-сервісах. 
Інтелектуальні 
системи та 
інформаційні 
технології : матер. 



статей Міжнар. наук.-
практ. конф., 19–24 
серп. 2019 р. Одеса: 
ТЕС, 2019. С. 146–149.
3. Бродський Ю. Б. 
Застосування умовної 
ентропії для 
оцінювання 
інформаційно-
психологічного 
впливу в соціальних 
мережах. Інформація, 
комунікація, 
суспільство 2020 
[електронний ресурс] : 
Матер. 9-ї Міжнар. 
наук. конф. ICS2020. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2020. С. 
64–65. URL: 
http://ics.skid-
lp.info/ics_2020Procee
dings.pdf, вільний.
п.п.16.
Активний NetAcad 
Instructor (Cisco 
Networking Academy). 
Свідоцтва інструктора 
курсів:
IT Essentials: PC 
Hardware and Software 
(28.05.2020 р.);
Cybersecurity 
Essentials (9.08.2020 
р.).

289246 Молодецька 
Катерина 
Валеріївна

Керівник 
ННЦІТ, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

центр 
інформаційних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 007590, 

виданий 
05.07.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040515, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
001889, 
виданий 

24.09.2020

13 Інформаційна 
безпека

Житомирський 
військовий орденів 
Жовтневої Революції і 
Червоного Прапора 
інститут 
радіоелектроніки 
імені С.П. Корольова, 
2006, кваліфікація – 
бакалавр з 
комп’ютеризованих 
систем, автоматики та 
управління, напрям 
підготовки – 
«Комп’ютеризовані 
системи, автоматика і 
управління», диплом 
МО №13630066 від 
31.07.2006 р.

Житомирський 
військовий орденів 
Жовтневої Революції і 
Червоного Прапора 
інститут 
радіоелектроніки 
імені С.П. Корольова, 
2007, кваліфікація – 
інженер-
системотехнік, 
спеціальність – 
«Системи управління і 
автоматики», диплом 
МО № 13632781 від 
22.06.2007 р.

Кандидат технічних 
наук, 01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. «Підвищення 
точності моделювання 
фізичних процесів і 
полів на основі 



прямих і зворотних 
диференціальних 
спектрів», диплом ДК 
№003448 від 
22.12.2011 р.

Доцент кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат 12ДЦ 
№040515, від 
22.12.2014 р.

Доктор технічних 
наук, 21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 
«Методологія 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах», диплом ДД 
№007590 від 
05.07.2018 р.

Професор кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат АП №001889, 
від 24.09.2020 р.

Лауреат стипендії 
Кабінету Міністрів 
України для молодих 
учених в 2016–2018 
рр. (Постанова 
президії Комітету з 
державних премій 
України в галузі науки 
і техніки № 6 від 
10.10.2016 р.).

Закордонне 
стажування: Cuiavian 
University in 
Wloclawek (Влацлавек, 
Польща). Сертифікат 
про проходження 
науково-педагогічного 
«Prospects for 
Implementation of the 
European Experience of 
Modelling in the 
Educational Process of 
Higher Education 
Institutions of 
Ukraine» 
(«Перспективи 
імплементації 
європейського досвіду 
моделювання в 
освітній процес 
закладів вищої освіти 
України»). Дата 
видачі 27.10.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. Загальна 
кількість наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 



рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection за 
останні п’ять років – 
більше 10
1. Molodetska K., 
Tymonin Yu., 
Melnychuk I. The 
conceptual model of 
information 
confrontation of virtual 
communities in social 
networking services. 
International Journal of 
Electrical and 
Computer Engineering. 
2020. Vol. 10, No. 1. PP. 
1043–1052.
2. Hryshchuk R., 
Molodetska K., 
Tymonin Yu. Modelling 
of conflict interaction of 
virtual communities in 
social networking 
services on an example 
of anti-vaccination 
movement. Conflict 
Management in Global 
Information Networks : 
Proc. of the 
International Workshop 
on CMiGIN 2019. 2019. 
Vol-2588. PP. 250–264. 
URL: http://ceur-
ws.org/Vol-
2588/paper21.pdf.
3. Молодецька-
Гринчук К. В. Метод 
виявлення ознак 
інформаційних 
впливів у соціальних 
інтернет-сервісах за 
змістовними 
ознаками. 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. 2017. № 
2(41). С. 117–126.
4. Molodetska K. 
Counteraction to 
Strategic Manipulations 
on Actors’ Decision 
Making in Social 
Networking Services. 
Advanced Trends in 
Information Theory 
(ATIT) : IEEE 2nd 
International 
Conference, Kyiv, 
Ukraine. 2020. PP. 
266–269. DOI: 
10.1109/ATIT50783.202
0.9349347.
5. Molodetska K., 
Brodskiy Yu., Fedushko 
S. Model of Assessment 
of Information-
Psychological Influence 
in Social Networking 
Services Based on 
Information Insurance. 
Control, Optimisation 
and Analytical 
Processing of Social 
Networks : Proc. of the 
2nd International 
Workshop on COAPSN-
2020. 2020. Vol. 2616. 
P. 187–198. URL: 
http://ceur-ws.org/Vol-



2616/paper16.pdf.
п.п.2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
21
1. Грищук Р. В., 
Мамарєв В. М., 
Молодецька-Гринчук 
К. В. Класифікація 
профілів 
інформаційної 
безпеки акторів в 
соціальних інтернет-
сервісах (на прикладі 
мікроблогу Twitter). 
Інформаційні 
технології та 
комп'ютерна 
інженерія. 2017. №2. 
С. 12–19.
2. Молодецька-
Гринчук К. В. Метод 
оцінювання ознак 
загроз інформаційній 
безпеці держави у 
соціальних інтернет-
сервісах. 
Автоматизація 
технологічних і 
бізнес-процесів. 2017. 
Vol. 9, Iss. 2/2017. С. 
36–42.
3. Молодецька-
Гринчук К. В. Аналіз 
впливу загроз 
інформаційній 
безпеці держави у 
соціальних-інтернет 
сервісах на сфери 
суспільної діяльності. 
Управління розвитком 
складних систем. – 
2017. – № 30. – С. 
121–127.
4. Барабаш О. В., 
Грищук Р. В., 
Молодецька-Гринчук 
К. В. Виявлення 
загроз інформаційній 
безпеці держави у 
змісті текстового 
контенту соціальних 
інтернет-сервісів. 
Наукоємні технології. 
2018. Т. 38, № 2. С. 
232–239.
5. Грищук Р. В., 
Молодецька-Гринчук 
К. В. Методологія 
побудови системи 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах. Захист 
інформації. 2017. Т. 
19, № 4. С. 254–262.
п.п.3. Видано 1 
підручник, 2 
навчальних посібника 
і 3 монографії
1. Молодецкая К. В. 
Модели аттракторов 
для синергетического 
управления 
взаимодействием 
акторов социальных 
интернет-сервисов / 
Информационные 
технологии в 



управлении, 
образовании, науке и 
промышленности : 
монография / под. 
ред. В. С. 
Пономаренко. Х. : 
Рожко С. Г., 2016. С. 
329–342.
2. Грабар І. Г., Грищук 
Р. В., Молодецька К. В. 
Безпекова 
синергетика: 
кібернетичний та 
інформаційний 
аспекти: монографія / 
за заг. ред. д.т.н., 
проф. Р. В. Грищука. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 280 с.
п.п.7. 
Член акредитаційної 
комісії експертизи 
підготовки бакалаврів 
з напряму підготовки 
6.170103 “Управління 
інформаційною 
безпекою” у 
Центральноукраїнсько
му національному 
технічному 
університеті (наказ 
МОН №313-л від 
17.04.2019 р.) і у 
Державному 
університеті 
телекомунікацій 
(наказ МОН №164-л 
від 04.03.2019 р.)
п.п.8.
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Методологія 
побудови сучасних 
інформаційних 
технологій аналізу та 
відображення стану 
інформаційної та 
екологічної безпеки 
держави» на 2019-
2022 роки. 
Державний 
реєстраційний номер 
0119U101362. 
Член редакційної 
колегії журналів 
“Наукові горизонти” 
(Поліський 
національний 
університет) та 
“Системи обробки 
інформації” 
(Харківський 
національний 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба), що 
входять до переліку 
наукових фахових 
видань, 
рекомендованих 
МОН.
п.п.10.
Керівник навчально-
наукового центру 
інформаційних 
технологій Поліського 
національного 
університету (наказ 
№388к від 31.08.18 р.)
п.п.11. За останніх 5 



років виступила 
офіційним опонентом:
1. Сукало Аліни 
Сергіївни “Методи 
моделювання задач 
цифрової обробки 
сигналів засобами 
гіперкомплексних 
обчислень”, поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. 21 жовтня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.002.02.
2. Рабчуна Дмитра 
Ігоровича “Методи 
ресурсної оптимізації 
захисту 
інформаційних систем 
підприємства в умовах 
динамічного 
інформаційного 
протистояння”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 2 квітня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада 
Д26.861.06.
3. Шукліна Германа 
Вікторовича 
“Методика 
формування моделі 
державного 
регулювання 
кібернетичної безпеки 
фондового ринку на 
основі теорії 
диференціальних 
рівнянь із 
запізненням”, подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 21.05.01 
– інформаційна 
безпека держави. 21 
травня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д26.861.06.
4. Вуса Володимира 
Антоновича на тему 
“Математичне та 
програмне 
забезпечення протидії 
інформаційній 
пропаганді в 
соціальних 
середовищах 
інтернету”, подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.03 – 
математичне та 
програмне 
забезпечення 
обчислювальних 
машин і систем. 12 



грудня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д35.052.05.
5. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.06 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за 
спеціальностями 
05.13.21 «Системи 
захисту інформації» 
та 21.05.01 
«Інформаційна 
безпека держави». 
Наказ МОН 11.07.2019 
№ 975.
п.п.13. 
1. Молодецька К. В., 
Сугоняк І. І. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
“Бази даних”. Вид. 2-
ге, доп. і перероб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 46 с.
2. Величко О. С., 
Молодецька К. В. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
“Об’єктно-орієнтоване 
програмування”. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 42 с.
3. Моделювання 
систем: методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт. 
Уклад.: К. В. 
Молодецька, О. М. 
Николюк, С. М. 
Васько. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. 108 с.
п.п.14.
Керівник лабораторії 
Noosphere Engineering 
School – центру 
досліджень і 
проєктної діяльності, 
створеного на базі 
університету спільно з 
ГО “Асоціація 
Ноосфера”. 
Молодецька К. В. є 
метонтором проєкту 
“Custom World”, який 
отримав перше місце 
в конкурсі Золотий 
Байт від Академії 
ШАГ у номінації 
Startup Challenge 
(2019 р.) та переміг на 
Національному 
конкурсі “Ukraine 
Smart Awards 2020” в 
номінації Smart 
Education (2021 р.).
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 



учнів-членів МАН у 
2020/2021 н.р. (наказ 
№23 управління 
освіти і науки 
Житомирської 
обласної адміністрації 
від 23.02.2021 р.).
п.п.15.
1. Молодецька К. В. 
Аналіз підходів до 
моделювання 
конфліктної взаємодії 
акторів у соціальних 
інтернет-сервісах. 
Побудова 
інформаційного 
суспільства: ресурси і 
технології 
[Електронний ресурс] 
: Матер. XVIІI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 19-20 вер. 2019 
р. К. : УІНТЕІ, 2019. C. 
181–184. URL: 
http://www.uintei.kiev.
ua/sites/default/files/m
olodecka.pdf
2. Грищук Р. В., 
Молодецька К. В. 
Підвищення 
інформаційної 
стійкості віртуальних 
спільнот у соціальних 
інтернет-сервісах. 
Інформація, 
комунікація, 
суспільство 2019 
[Електронний ресурс] 
: Матер. 8-ї Міжнар. 
наук. конф. IКС-2019, 
16–18 трав. 2019, 
Чинадієво. Львів: 
Вид-во Львівської 
політехніки, 2019. 
URL: http://ics.skid-
lp.info/ICS2019Proceed
ings.pdf, вільний. С. 
88–89.
3. Молодецька К. В., 
Тимонін Ю. О. 
Моделювання 
інформаційного 
впливу в соціальних 
інтернет-сервісах на 
основі системної 
динамки. 
Інформаційна безпека 
та інформаційні 
технології : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 24–25 квіт. 
2019. Х.: ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2019. С. 15.
п.п.16.
Активний NetAcad 
Instructor (Cisco 
Networking Academy). 
Свідоцтва інструктора 
курсів:
IT Essentials: PC 
Hardware and Software 
(28.05.2020 р.);
Cybersecurity 
Essentials 
(09.08.2020).

291217 Черепанська 
Ірина 
Юріївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 

17 Технології 
штучного 
інтелекту для 
обробки 
великих даних

Житомирський 
інженерно-
технологічний 
інститут, 2002 р., 
кваліфікація – 
інженер з 



закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
092501 

Автоматизован
е управління 

технологічним
и процесами, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009426, 

виданий 
16.12.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048213, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033468, 
виданий 

25.01.2013

автоматизації, 
спеціальність – 
«Автоматизація 
технологічних 
процесів», диплом ТМ 
№ 17421391 від 
31.01.2002 р.

Кандидат технічних 
наук, 5.13.07 – 
автоматизація 
процесів керування. 
«Автоматизація 
процесу керування 
вибором пристроїв 
орієнтування при 
проектуванні гнучких 
інтегрованих систем», 
диплом ДК № 048213, 
від 08.10.2008 р.

Доцент кафедри 
автоматизації та 
комп’ютеризованих 
технологій, атестат 
12ДЦ № 033468, від 
25.01.2013 р

Доктор технічних 
наук05.13.01 – методи 
та засоби 
вимірювання 
механічних величин». 
«Прецизійна 
приладова система 
вимірювання кутів», 
диплом ДД № 009426 
від 16.12.2019 р.

Наукова та 
професійна активність 
відповідно пунктів 
розділу 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
1. Cherepanska I., 
Bezvesilna E., Sazonov 
A., Nechai S., 
Khylchenko T. The 
procedure for 
determining the 
number of 
measurements in the 
normalization of 
random error of an 
information-measuring 
system with elements of 
artificial intelligence. 
Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. 2017. № 
5/9 (89). Р. 58–67. 
2. Cherepanska I., 
Bezvesilna E., Sazonov 
A., Nechai S., 
Pidtychenko О. 
Development of 
artificial neural network 
for determining the 
components of errors 
when measuring angles 
using a goniometric 
software-hardware 
complex. Eastern-
European journal of 
enterprise technologies. 
2018. № 9 (95). Р. 43–
51. 
3. Cherepanska I., 
Koval Yu., Bezvesilna 
O., Sazonov A., 



Kedrovskyi S. Artificial 
neural network as a 
part of intelligent 
precise goniometric 
system of analysis of 
spectral distribution 
intensities for definition 
of chemical 
composition of metal-
containing substances. 
Metallophysics and 
Advanced Technologies. 
2020. Vol. 42. № 10. Р. 
1441–1454.
п.п. 2.
1. Cherepanska I., 
Bezvesilna E., Sazonov 
A., A. Lavrischev 
Cherepanska I., 
Automated 
technological complex 
to precise angles 
measurement based on 
goniometer. 
Technological 
Complexes. 2015. № 
1/2 (12). P. 38–45.
2. Черепанська І. Ю., 
Безвесільна М., 
Сазонов А. Ю. До 
питання підвищення 
точності кутових 
вимірювань 
гоніометричними 
системами. Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. Сер.: 
Технічні науки. 
Житомир : ЖДТУ. 
2016. № 1 (76).  С. 92–
99.
3. Безвесільна О. М., 
Черепанська І. Ю., 
Сазонов А. Ю., Нечай 
С. О. 
Експериментальні 
дослідження 
інтелектуального 
високоточного 
термоанемометричног
о витратоміру 
біопалива. 
Технологический 
аудит и резервы 
производства. 2016. 
№ 4/1(30).  С. 22–26.
4. Черепанська І.Ю., 
Безвесільна О.М., 
Сазонов А.Ю. Штучна 
нейронна мережа для 
автоматизованого 
розпізнавання 
складових похибок 
вимірювання. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Сер.: 
Технічні науки. 
Хмельницький : ХНУ. 
2019. №1 (269). С. 
137–145
5. Черепанська І.Ю., 
Безвесільна О.М., 
Сазонов А.Ю. 
Прецизійна 
інтелектуальна 
гоніометрична 
система. Вісник 
Вінницького 



політехнічного 
інституту. Сер.: 
Автоматика та 
інформаційно-
вимірювальна техніка. 
Вінницький НТУ. 
2019. № 2(143). С. 7–
14.
п.п. 3.
1. Жученко А.І., 
Черепанська І.Ю., 
Сазонов А.Ю., 
Ковалюк Д.О. 
Технології штучного 
інтелекту та основи 
машинного зору в 
автоматизації : теорія і 
практика : підручник 
під грифом “КПІ ім. 
Ігоря Сікорського”. 
Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. 2019. 386 
с.
2. Черепанська І. Ю. 
Безвесільна О. М., 
Сазонов А. Ю. Штучні 
нейронні мережі для 
вирішення задач 
технологічної 
підготовки гнучкого 
виробництва : 
монографія. Київ : ДП 
“НВЦ “Пріорітети”, 
2018. 192 с.
3.Сазонов А. Ю., 
Кирилович В. А., 
Черепанська І. Ю., 
Безвесільна О. М. 
Наукові основи 
автоматизованого 
керування точністю 
позиціонування 
промислових роботів 
при синтезі 
спеціалізованих 
гнучких інтегрованих 
систем : монографія. 
Житомир : ЖДТУ, 
2015. 271 с.
4.Черепанська І. Ю., 
Кирилович В. А., 
Безвесільна О. М., 
Сазонов А. Ю. Теорія і 
принципи побудови 
автоматизованої 
системи для лінійних і 
кутових переміщень 
об'єктів виробництва з 
використанням 
математичного 
апарату кватерніонів і 
елементів штучного 
інтелекту : 
монографія. Житомир 
: ЖДТУ, 2016. 326 с.
5.Черепанська І. Ю., 
Безвесільна О. М., 
Сазонов А. Ю., 
Хильченко Т. В. 
Штучні нейронні 
мережі при вирішенні 
задач у технологічних 
вимірюваннях, 
приладобудуванні та 
проектуванні гнучких 
виробничих систем : 
монографія. Житомир 
: ЖДТУ, 2017. 217 с.
п.п. 8.
Членство у 
редакційній колегії 



журналу «Вісник 
ЖДТУ. Серія: Технічні 
науки», 2019 р.
п.п. 11.
Офіційне опонування 
під час захисту 
дисертації Дзінька 
Ростислава Ігоровича 
на тему «Підвищення 
надійності системи 
оперативного 
управління гнучких 
виробничих систем» 
поданої на здобутя 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальність 
05.13.07 – 
автоматизація 
процесів керування. 
Київ, 2017 р. НТУУ 
«КПІ імені Ігоря 
Сікорського»,
п.п. 12.
1. Черепанська І. Ю., 
Безвесільна О. М., 
Сазонов А. Ю. Патент 
на корисну модель 
124155; МПК: G 01 B 
21/22 (2006.01). 
Спосіб вимірювання 
кутів / Черепанська 
І.Ю., Безвесільна 
О.М., Сазонов А.Ю.; 
заявник і 
патентоутримувач 
Житомирський 
державний 
технологічний 
університет. – u 2017 
09792; заявл. 
09.10.2017; надр. 
26.03.2018, Бюл. №6
2. Черепанська І. Ю., 
Безвесільна О. М., 
Сазонов А. Ю. Патент 
на корисну модель 
127373; МПК: G 01 B 
21/22 (2006.01). 
Інтелектуальна 
система вимірювання 
кутів / Черепанська 
І.Ю., Безвесільна 
О.М., Сазонов А.Ю.; 
заявник і 
патентоутримувач 
Житомирський 
державний 
технологічний 
університет. – u2018 
02424; заявл. 
12.03.2018; надр. 
25.07.2018, Бюл. №14
3. Сазонов А. Ю., 
Черепанська І. Ю., 
Кальчук С. В., 
Безвесільна О. М., 
Бродський Ю. Б. 
Патент на винахід 
121727; МПК: 
(2020.01) G01B 21/30 
(2006.01), B28D 1/00, 
B24B 5/00. Спосіб 
визначення якості 
обробки поверхні 
каменю / Сазонов А. 
Ю., Черепанська І. Ю., 
Кальчук С. В., 
Безвесільна О. М., 
Бродський Ю. Б.; 
заявник і 



патентоутримувач 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет. – UA 
121727 C2; заявл. 
15.04.2019; надр. 
10.07.2020, Бюл.№ 13
п.п. 14.
Керівництво 
студентами 
(Сікорський Дмитро 
Олександрович та 
Дедеркал Юрій 
Павлович, ЖДТУ), які 
зайняли призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Системи 
автоматизованого 
проектування та 
комп’ютерне 
моделювання в 
машинобудуванні», 
Диплом ІІ ступеня, 
Наказ Міністерства 
овіти і науки України 
№ 756 від 
13.07.2015р., Тема 
«Інтелектуальний 
мехатронний схват».

289246 Молодецька 
Катерина 
Валеріївна

Керівник 
ННЦІТ, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

центр 
інформаційних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 007590, 

виданий 
05.07.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040515, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
001889, 
виданий 

24.09.2020

13 Основи 
кібербезпеки

Житомирський 
військовий орденів 
Жовтневої Революції і 
Червоного Прапора 
інститут 
радіоелектроніки 
імені С.П. Корольова, 
2006, кваліфікація – 
бакалавр з 
комп’ютеризованих 
систем, автоматики та 
управління, напрям 
підготовки – 
«Комп’ютеризовані 
системи, автоматика і 
управління», диплом 
МО №13630066 від 
31.07.2006 р.

Житомирський 
військовий орденів 
Жовтневої Революції і 
Червоного Прапора 
інститут 
радіоелектроніки 
імені С.П. Корольова, 
2007, кваліфікація – 
інженер-
системотехнік, 
спеціальність – 
«Системи управління і 
автоматики», диплом 
МО № 13632781 від 
22.06.2007 р.

Кандидат технічних 
наук, 01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. «Підвищення 
точності моделювання 
фізичних процесів і 
полів на основі 
прямих і зворотних 
диференціальних 
спектрів», диплом ДК 



№003448 від 
22.12.2011 р.

Доцент кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат 12ДЦ 
№040515, від 
22.12.2014 р.

Доктор технічних 
наук, 21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 
«Методологія 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах», диплом ДД 
№007590 від 
05.07.2018 р.

Професор кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат АП №001889, 
від 24.09.2020 р.

Лауреат стипендії 
Кабінету Міністрів 
України для молодих 
учених в 2016–2018 
рр. (Постанова 
президії Комітету з 
державних премій 
України в галузі науки 
і техніки № 6 від 
10.10.2016 р.).

Закордонне 
стажування: Cuiavian 
University in 
Wloclawek (Влацлавек, 
Польща). Сертифікат 
про проходження 
науково-педагогічного 
«Prospects for 
Implementation of the 
European Experience of 
Modelling in the 
Educational Process of 
Higher Education 
Institutions of 
Ukraine» 
(«Перспективи 
імплементації 
європейського досвіду 
моделювання в 
освітній процес 
закладів вищої освіти 
України»). Дата 
видачі 27.10.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. Загальна 
кількість наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 



Core Collection за 
останні п’ять років – 
більше 10
1. Molodetska K., 
Tymonin Yu., 
Melnychuk I. The 
conceptual model of 
information 
confrontation of virtual 
communities in social 
networking services. 
International Journal of 
Electrical and 
Computer Engineering. 
2020. Vol. 10, No. 1. PP. 
1043–1052.
2. Hryshchuk R., 
Molodetska K., 
Tymonin Yu. Modelling 
of conflict interaction of 
virtual communities in 
social networking 
services on an example 
of anti-vaccination 
movement. Conflict 
Management in Global 
Information Networks : 
Proc. of the 
International Workshop 
on CMiGIN 2019. 2019. 
Vol-2588. PP. 250–264. 
URL: http://ceur-
ws.org/Vol-
2588/paper21.pdf.
3. Молодецька-
Гринчук К. В. Метод 
виявлення ознак 
інформаційних 
впливів у соціальних 
інтернет-сервісах за 
змістовними 
ознаками. 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. 2017. № 
2(41). С. 117–126.
4. Molodetska K., 
Tymonin Y., O. 
Markovets, A. 
Melnychyn 
Phenomenological 
model of information 
operation in social 
networking services. 
Indonesian Journal of 
Electrical Engineering 
and Computer Science. 
2020. Vol. 19, No. 2. 
PP. 1171–1180.
5. Molodetska K., 
Brodskiy Yu., Fedushko 
S. Model of Assessment 
of Information-
Psychological Influence 
in Social Networking 
Services Based on 
Information Insurance. 
Control, Optimisation 
and Analytical 
Processing of Social 
Networks : Proc. of the 
2nd International 
Workshop on COAPSN-
2020. 2020. Vol. 2616. 
P. 187–198. URL: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2616/paper16.pdf.
п.п.2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
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1. Грищук Р. В., 
Мамарєв В. М., 
Молодецька-Гринчук 
К. В. Класифікація 
профілів 
інформаційної 
безпеки акторів в 
соціальних інтернет-
сервісах (на прикладі 
мікроблогу Twitter). 
Інформаційні 
технології та 
комп'ютерна 
інженерія. 2017. №2. 
С. 12–19.
2. Молодецька-
Гринчук К. В. Метод 
оцінювання ознак 
загроз інформаційній 
безпеці держави у 
соціальних інтернет-
сервісах. 
Автоматизація 
технологічних і 
бізнес-процесів. 2017. 
Vol. 9, Iss. 2/2017. С. 
36–42.
3. Молодецька-
Гринчук К. В. Аналіз 
впливу загроз 
інформаційній 
безпеці держави у 
соціальних-інтернет 
сервісах на сфери 
суспільної діяльності. 
Управління розвитком 
складних систем. – 
2017. – № 30. – С. 
121–127.
4. Барабаш О. В., 
Грищук Р. В., 
Молодецька-Гринчук 
К. В. Виявлення 
загроз інформаційній 
безпеці держави у 
змісті текстового 
контенту соціальних 
інтернет-сервісів. 
Наукоємні технології. 
2018. Т. 38, № 2. С. 
232–239.
5. Грищук Р. В., 
Молодецька-Гринчук 
К. В. Методологія 
побудови системи 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах. Захист 
інформації. 2017. Т. 
19, № 4. С. 254–262.
п.п.3. Видано 1 
підручник, 2 
навчальних посібника 
і 3 монографії
1. Молодецкая К. В. 
Модели аттракторов 
для синергетического 
управления 
взаимодействием 
акторов социальных 
интернет-сервисов / 
Информационные 
технологии в 
управлении, 
образовании, науке и 
промышленности : 
монография / под. 
ред. В. С. 



Пономаренко. Х. : 
Рожко С. Г., 2016. С. 
329–342.
2. Грабар І. Г., Грищук 
Р. В., Молодецька К. В. 
Безпекова 
синергетика: 
кібернетичний та 
інформаційний 
аспекти: монографія / 
за заг. ред. д.т.н., 
проф. Р. В. Грищука. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 280 с.
п.п.7. 
Член акредитаційної 
комісії експертизи 
підготовки бакалаврів 
з напряму підготовки 
6.170103 “Управління 
інформаційною 
безпекою” у 
Центральноукраїнсько
му національному 
технічному 
університеті (наказ 
МОН №313-л від 
17.04.2019 р.) і у 
Державному 
університеті 
телекомунікацій 
(наказ МОН №164-л 
від 04.03.2019 р.)
п.п.8.
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Методологія 
побудови сучасних 
інформаційних 
технологій аналізу та 
відображення стану 
інформаційної та 
екологічної безпеки 
держави» на 2019-
2022 роки. 
Державний 
реєстраційний номер 
0119U101362. 
Член редакційної 
колегії журналів 
“Наукові горизонти” 
(Поліський 
національний 
університет) та 
“Системи обробки 
інформації” 
(Харківський 
національний 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба), що 
входять до переліку 
наукових фахових 
видань, 
рекомендованих 
МОН.
п.п.10.
Керівник навчально-
наукового центру 
інформаційних 
технологій Поліського 
національного 
університету (наказ 
№388к від 31.08.18 р.)
п.п.11. За останніх 5 
років виступила 
офіційним опонентом:
1. Сукало Аліни 
Сергіївни “Методи 
моделювання задач 



цифрової обробки 
сигналів засобами 
гіперкомплексних 
обчислень”, поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. 21 жовтня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.002.02.
2. Рабчуна Дмитра 
Ігоровича “Методи 
ресурсної оптимізації 
захисту 
інформаційних систем 
підприємства в умовах 
динамічного 
інформаційного 
протистояння”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 2 квітня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада 
Д26.861.06.
3. Шукліна Германа 
Вікторовича 
“Методика 
формування моделі 
державного 
регулювання 
кібернетичної безпеки 
фондового ринку на 
основі теорії 
диференціальних 
рівнянь із 
запізненням”, подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 21.05.01 
– інформаційна 
безпека держави. 21 
травня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д26.861.06.
4. Вуса Володимира 
Антоновича на тему 
“Математичне та 
програмне 
забезпечення протидії 
інформаційній 
пропаганді в 
соціальних 
середовищах 
інтернету”, подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.03 – 
математичне та 
програмне 
забезпечення 
обчислювальних 
машин і систем. 12 
грудня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д35.052.05.
5. Член 
спеціалізованої вченої 



ради Д 26.861.06 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за 
спеціальностями 
05.13.21 «Системи 
захисту інформації» 
та 21.05.01 
«Інформаційна 
безпека держави». 
Наказ МОН 11.07.2019 
№ 975.
п.п.13. 
1. Молодецька К. В., 
Сугоняк І. І. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
“Бази даних”. Вид. 2-
ге, доп. і перероб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 46 с.
2. Величко О. С., 
Молодецька К. В. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
“Об’єктно-орієнтоване 
програмування”. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 42 с.
3. Моделювання 
систем: методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт. 
Уклад.: К. В. 
Молодецька, О. М. 
Николюк, С. М. 
Васько. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. 108 с.
п.п. 14.
Керівник лабораторії 
Noosphere Engineering 
School – центру 
досліджень і 
проєктної діяльності, 
створеного на базі 
університету спільно з 
ГО “Асоціація 
Ноосфера”. 
Молодецька К. В. є 
метонтором проєкту 
“Custom World”, який 
отримав перше місце 
в конкурсі Золотий 
Байт від Академії 
ШАГ у номінації 
Startup Challenge 
(2019 р.) та переміг на 
Національному 
конкурсі “Ukraine 
Smart Awards 2020” в 
номінації Smart 
Education (2021 р.).
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН у 
2020/2021 н.р. (наказ 
№23 управління 
освіти і науки 
Житомирської 



обласної адміністрації 
від 23.02.2021 р.).
п.п.15.
1. Молодецька К. В. 
Аналіз підходів до 
моделювання 
конфліктної взаємодії 
акторів у соціальних 
інтернет-сервісах. 
Побудова 
інформаційного 
суспільства: ресурси і 
технології 
[Електронний ресурс] 
: Матер. XVIІI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 19-20 вер. 2019 
р. К. : УІНТЕІ, 2019. C. 
181–184. URL: 
http://www.uintei.kiev.
ua/sites/default/files/m
olodecka.pdf
2. Грищук Р. В., 
Молодецька К. В. 
Підвищення 
інформаційної 
стійкості віртуальних 
спільнот у соціальних 
інтернет-сервісах. 
Інформація, 
комунікація, 
суспільство 2019 
[Електронний ресурс] 
: Матер. 8-ї Міжнар. 
наук. конф. IКС-2019, 
16–18 трав. 2019, 
Чинадієво. Львів: 
Вид-во Львівської 
політехніки, 2019. 
URL: http://ics.skid-
lp.info/ICS2019Proceed
ings.pdf, вільний. С. 
88–89.
3. Молодецька К. В., 
Тимонін Ю. О. 
Моделювання 
інформаційного 
впливу в соціальних 
інтернет-сервісах на 
основі системної 
динамки. 
Інформаційна безпека 
та інформаційні 
технології : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 24–25 квіт. 
2019. Х.: ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2019. С. 15.
п.п.16.
Активний NetAcad 
Instructor (Cisco 
Networking Academy). 
Свідоцтва інструктора 
курсів:
IT Essentials: PC 
Hardware and Software 
(28.05.2020 р.);
Cybersecurity 
Essentials 
(09.08.2020).

291217 Черепанська 
Ірина 
Юріївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

17 Елементи 
теорії систем 
штучного 
інтелекту

Житомирський 
інженерно-
технологічний 
інститут, 2002 р., 
кваліфікація – 
інженер з 
автоматизації, 
спеціальність – 
«Автоматизація 



092501 
Автоматизован

е управління 
технологічним
и процесами, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009426, 

виданий 
16.12.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048213, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033468, 
виданий 

25.01.2013

технологічних 
процесів», диплом ТМ 
№ 17421391 від 
31.01.2002 р.

Кандидат технічних 
наук, 5.13.07 – 
автоматизація 
процесів керування. 
«Автоматизація 
процесу керування 
вибором пристроїв 
орієнтування при 
проектуванні гнучких 
інтегрованих систем», 
диплом ДК № 048213, 
від 08.10.2008 р.

Доцент кафедри 
автоматизації та 
комп’ютеризованих 
технологій, атестат 
12ДЦ № 033468, від 
25.01.2013 р

Доктор технічних 
наук05.13.01 – методи 
та засоби 
вимірювання 
механічних величин». 
«Прецизійна 
приладова система 
вимірювання кутів», 
диплом ДД № 009426 
від 16.12.2019 р.

Наукова та 
професійна активність 
відповідно пунктів 
розділу 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
1. Cherepanska I., 
Bezvesilna E., Sazonov 
A., Nechai S., 
Khylchenko T. The 
procedure for 
determining the 
number of 
measurements in the 
normalization of 
random error of an 
information-measuring 
system with elements of 
artificial intelligence. 
Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. 2017. № 
5/9 (89). Р. 58–67. 
2. Cherepanska I., 
Bezvesilna E., Sazonov 
A., Nechai S., 
Pidtychenko О. 
Development of 
artificial neural network 
for determining the 
components of errors 
when measuring angles 
using a goniometric 
software-hardware 
complex. Eastern-
European journal of 
enterprise technologies. 
2018. № 9 (95). Р. 43–
51. 
3. Cherepanska I., 
Koval Yu., Bezvesilna 
O., Sazonov A., 
Kedrovskyi S. Artificial 
neural network as a 
part of intelligent 



precise goniometric 
system of analysis of 
spectral distribution 
intensities for definition 
of chemical 
composition of metal-
containing substances. 
Metallophysics and 
Advanced Technologies. 
2020. Vol. 42. № 10. Р. 
1441–1454.
п.п. 2.
1. Cherepanska I., 
Bezvesilna E., Sazonov 
A., A. Lavrischev 
Cherepanska I., 
Automated 
technological complex 
to precise angles 
measurement based on 
goniometer. 
Technological 
Complexes. 2015. № 
1/2 (12). P. 38–45.
2. Черепанська І. Ю., 
Безвесільна М., 
Сазонов А. Ю. До 
питання підвищення 
точності кутових 
вимірювань 
гоніометричними 
системами. Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. Сер.: 
Технічні науки. 
Житомир : ЖДТУ. 
2016. № 1 (76).  С. 92–
99.
3. Безвесільна О. М., 
Черепанська І. Ю., 
Сазонов А. Ю., Нечай 
С. О. 
Експериментальні 
дослідження 
інтелектуального 
високоточного 
термоанемометричног
о витратоміру 
біопалива. 
Технологический 
аудит и резервы 
производства. 2016. 
№ 4/1(30).  С. 22–26.
4. Черепанська І.Ю., 
Безвесільна О.М., 
Сазонов А.Ю. Штучна 
нейронна мережа для 
автоматизованого 
розпізнавання 
складових похибок 
вимірювання. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Сер.: 
Технічні науки. 
Хмельницький : ХНУ. 
2019. №1 (269). С. 
137–145
5. Черепанська І.Ю., 
Безвесільна О.М., 
Сазонов А.Ю. 
Прецизійна 
інтелектуальна 
гоніометрична 
система. Вісник 
Вінницького 
політехнічного 
інституту. Сер.: 
Автоматика та 



інформаційно-
вимірювальна техніка. 
Вінницький НТУ. 
2019. № 2(143). С. 7–
14.
п.п. 3.
1. Жученко А.І., 
Черепанська І.Ю., 
Сазонов А.Ю., 
Ковалюк Д.О. 
Технології штучного 
інтелекту та основи 
машинного зору в 
автоматизації : теорія і 
практика : підручник 
під грифом “КПІ ім. 
Ігоря Сікорського”. 
Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. 2019. 386 
с.
2. Черепанська І. Ю. 
Безвесільна О. М., 
Сазонов А. Ю. Штучні 
нейронні мережі для 
вирішення задач 
технологічної 
підготовки гнучкого 
виробництва : 
монографія. Київ : ДП 
“НВЦ “Пріорітети”, 
2018. 192 с.
3.Сазонов А. Ю., 
Кирилович В. А., 
Черепанська І. Ю., 
Безвесільна О. М. 
Наукові основи 
автоматизованого 
керування точністю 
позиціонування 
промислових роботів 
при синтезі 
спеціалізованих 
гнучких інтегрованих 
систем : монографія. 
Житомир : ЖДТУ, 
2015. 271 с.
4.Черепанська І. Ю., 
Кирилович В. А., 
Безвесільна О. М., 
Сазонов А. Ю. Теорія і 
принципи побудови 
автоматизованої 
системи для лінійних і 
кутових переміщень 
об'єктів виробництва з 
використанням 
математичного 
апарату кватерніонів і 
елементів штучного 
інтелекту : 
монографія. Житомир 
: ЖДТУ, 2016. 326 с.
5.Черепанська І. Ю., 
Безвесільна О. М., 
Сазонов А. Ю., 
Хильченко Т. В. 
Штучні нейронні 
мережі при вирішенні 
задач у технологічних 
вимірюваннях, 
приладобудуванні та 
проектуванні гнучких 
виробничих систем : 
монографія. Житомир 
: ЖДТУ, 2017. 217 с.
п.п. 8.
Членство у 
редакційній колегії 
журналу «Вісник 
ЖДТУ. Серія: Технічні 
науки», 2019 р.



п.п. 11.
Офіційне опонування 
під час захисту 
дисертації Дзінька 
Ростислава Ігоровича 
на тему «Підвищення 
надійності системи 
оперативного 
управління гнучких 
виробничих систем» 
поданої на здобутя 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальність 
05.13.07 – 
автоматизація 
процесів керування. 
Київ, 2017 р. НТУУ 
«КПІ імені Ігоря 
Сікорського»,
п.п. 12.
1. Черепанська І. Ю., 
Безвесільна О. М., 
Сазонов А. Ю. Патент 
на корисну модель 
124155; МПК: G 01 B 
21/22 (2006.01). 
Спосіб вимірювання 
кутів / Черепанська 
І.Ю., Безвесільна 
О.М., Сазонов А.Ю.; 
заявник і 
патентоутримувач 
Житомирський 
державний 
технологічний 
університет. – u 2017 
09792; заявл. 
09.10.2017; надр. 
26.03.2018, Бюл. №6
2. Черепанська І. Ю., 
Безвесільна О. М., 
Сазонов А. Ю. Патент 
на корисну модель 
127373; МПК: G 01 B 
21/22 (2006.01). 
Інтелектуальна 
система вимірювання 
кутів / Черепанська 
І.Ю., Безвесільна 
О.М., Сазонов А.Ю.; 
заявник і 
патентоутримувач 
Житомирський 
державний 
технологічний 
університет. – u2018 
02424; заявл. 
12.03.2018; надр. 
25.07.2018, Бюл. №14
3. Сазонов А. Ю., 
Черепанська І. Ю., 
Кальчук С. В., 
Безвесільна О. М., 
Бродський Ю. Б. 
Патент на винахід 
121727; МПК: 
(2020.01) G01B 21/30 
(2006.01), B28D 1/00, 
B24B 5/00. Спосіб 
визначення якості 
обробки поверхні 
каменю / Сазонов А. 
Ю., Черепанська І. Ю., 
Кальчук С. В., 
Безвесільна О. М., 
Бродський Ю. Б.; 
заявник і 
патентоутримувач 
Житомирський 
національний 



агроекологічний 
університет. – UA 
121727 C2; заявл. 
15.04.2019; надр. 
10.07.2020, Бюл.№ 13
п.п. 14.
Керівництво 
студентами 
(Сікорський Дмитро 
Олександрович та 
Дедеркал Юрій 
Павлович, ЖДТУ), які 
зайняли призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Системи 
автоматизованого 
проектування та 
комп’ютерне 
моделювання в 
машинобудуванні», 
Диплом ІІ ступеня, 
Наказ Міністерства 
овіти і науки України 
№ 756 від 
13.07.2015р., Тема 
«Інтелектуальний 
мехатронний схват».

371513 Воротніков 
Володимир 
Володимиро
вич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
доктора наук 
ДД 006341, 

виданий 
28.02.2017, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026234, 
виданий 

20.01.2011

20 Проектування 
інформаційних 
систем

Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки 
ППО, 1994 р., 
спеціальність 
«Радіотехнічні 
засоби», кваліфікація 
– радіоінженер, 
диплом КК №900707 
від 17.06.1994 р.

Доктор технічних 
наук, 05.13.05 
«Комп’ютерні системи 
та компоненти». 
«Методи та засоби 
організації структури 
MESH мереж великої 
розмірності», диплом 
ДД № 006341, від 
28.02.2017 р.

Доцент кафедри 
автоматизованих 
систем управління, 
атестат 12 ДЦ № 
026234, від 20.01.2011 
р.

Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет оборони 
України імені Івана 
Черняховського. 
Центр перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації. 
Свідоцтво СПК 
№07834530/002246-
19. Курси лідерства 
оперативно-
тактичного рівня 
Вищих академічних 
курсів. Дата видачі 
27.07.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 



Ліцензійних умов:
п.п. 3.
Технології 
програмування. 
Основи візуального 
програмування в 
Delphi : навч. посіб. 
для слухачів, 
курсантів та студ. вищ. 
навч. закл. Житомир : 
військ. ін-т ім. С. П. 
Корольова Нац. авіац. 
ун-ту. Житомир : ЖВІ 
НАУ, 2011. 319 с.
п.п. 4.
За останні 5 років 
підготовлено 2 
кандидати наук.
1. Дисертація 
Бойченка О. С. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата с 
технічних наук за 
спеціальністю за 
спеціальністю 
20.02.14 – озброєння 
та військова техніка 
(спецтема). 
2. Дисертація 
Гуменюка І. В. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю за 
спеціальністю 
20.02.14 – озброєння 
та військова техніка 
(спецтема).
п.п. 8.
Керівник наукової 
теми: Теоретичні та 
технологічні засади 
дистанційного 
навчання у 
національній 
військовій освіті 
України (держ. 
реєстраційний № 
0117U002727) (період 
виконання 2017-20178 
рр.).
п.п. 10.
Начальник кафедри 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
Житомирського 
військ. інституту імені 
С. П. Корольова, 
Наказ №57 від 
22.03.2019. (03.2019-
08.2020)
п.п. 11.
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Зюбіної Р. В. поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук, 
05.13.06 – 
інформаційні 
технології. 30.08.2018 
р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.062.01.
п.п. 12.
1. Спосіб кластеризації 
вузлів мобільної 
мережі для 
ієрархічної 
маршрутизації : пат. 



107528 Україна : МПК 
6H04H 20/71. В. В. 
Воротніков, Ю. О. 
Кулаков, О. С. 
Бойченко. № а 2013 
09911; заявл. 
09.08.2013; опубл. 
12.01.2015, Бюл. №1. 
2. Спосіб формування 
фрактальної топології 
безпровідної 
повітряної мережі для 
підвищення 
надійності передачі 
даних між 
територіально 
розділеними 
мобільними 
абонентами : пат. 
116448 Україна : 
МПК6H04W8/02, 
H04W40/02, 
H04W84/02 / Ю. О. 
Кулаков, В. В. 
Воротніков, І. В. 
Гуменюк, П. В. 
Поздняков. № u 2016 
11251; заявл. 
01.11.2016; опубл. 
25.05.2017, Бюл. №10.
3. Спосіб формування 
польотного завдання 
безпілотного 
літального апарата : 
пат. 122934 Україна : 
МПК(2017.01) B64C 
15/00, G05D 1/00 / В. 
В. Воротніков, І. В. 
Гуменюк. № u 2017 
09861
4. Спосіб 
діагностування 
технічних об'єктів за 
допомогою 
узагальнених 
параметрів : пат. 
56874 А Україна : 
МПК G06F 17/00, 
G06F 19/00 / 
Воротніков В.В., 
Бобунов А.І., 
Пашковський В.В.; 
заявл. 17.10.2002; 
опубл. 15.05.2003, 
Бюл. №5.
5. Комп'ютерна 
програма "Модель 
оцінки живучості 
інформаційно-
комунікаційних 
мереж з динамічно 
змінюваною 
топологією" : 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 62412. 
Бойченко О.С., 
Воротніков В.В., 
Кулаков Ю.О.; дата 
реєстрації 06.11.2015 
р.
6. Комп'ютерна 
програма 
"Автоматизована 
система пошуку 
оптимального 
маршруту руху на 
пересічній місцевості" 
: Свідоцтво про 
реєстрацію 



авторського права на 
твір № 54248. 
Воротніков В. В., 
Кулаков Ю. О., 
Гуменюк І. В., 
Гончаренко Ю. В.; 
дата реєстрації 
26.03.2014 р.
7. Комп'ютерна 
програма "Система 
автоматизованого 
моделювання та 
дослідження основних 
характеристик 
мобільних 
телекомунікаційних 
мереж" : Свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір № 48352. 
Воротніков В.В.; дата 
реєстрації 18.03.2013 
р.
п.п. 14. 
1. Керівництво 
курсантами 
Довгополим Б. Ю. і 
Межерицьким О. О., 
які отримали диплом 
І ступеню на 
Міжнародному 
хакатоні з 
програмування NASA 
Apps Challenge, що 
проводився на базі 
Кіровоградської 
льотної академії 22-24 
березня 2016 р.
2. Керівництво 
курсантом 254 навч. 
гр. Межерицьким О. 
О., який виборов І 
місце у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Інформаційних 
технологій», що 
проводився на базі 
Хмельницького 
національного 
університету 30-31 
березня 2017 р.
3. Керівництво 
курсантом 254 навч. 
гр. Межерицьким О. 
О., який посів ІІІ місце 
у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Кібербезпеки», що 
проводився на базі 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені І. 
Сікорського» 27-28 
квітня 2018 р.

289246 Молодецька 
Катерина 
Валеріївна

Керівник 
ННЦІТ, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

центр 
інформаційних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 007590, 

виданий 
05.07.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040515, 

13 Системний 
аналіз

Житомирський 
військовий орденів 
Жовтневої Революції і 
Червоного Прапора 
інститут 
радіоелектроніки 
імені С.П. Корольова, 
2006, кваліфікація – 



виданий 
22.12.2014, 

Атестат 
професора AП 

001889, 
виданий 

24.09.2020

бакалавр з 
комп’ютеризованих 
систем, автоматики та 
управління, напрям 
підготовки – 
«Комп’ютеризовані 
системи, автоматика і 
управління», диплом 
МО №13630066 від 
31.07.2006 р.

Житомирський 
військовий орденів 
Жовтневої Революції і 
Червоного Прапора 
інститут 
радіоелектроніки 
імені С.П. Корольова, 
2007, кваліфікація – 
інженер-
системотехнік, 
спеціальність – 
«Системи управління і 
автоматики», диплом 
МО № 13632781 від 
22.06.2007 р.

Кандидат технічних 
наук, 01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. «Підвищення 
точності моделювання 
фізичних процесів і 
полів на основі 
прямих і зворотних 
диференціальних 
спектрів», диплом ДК 
№003448 від 
22.12.2011 р.

Доцент кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат 12ДЦ 
№040515, від 
22.12.2014 р.

Доктор технічних 
наук, 21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 
«Методологія 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах», диплом ДД 
№007590 від 
05.07.2018 р.

Професор кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат АП №001889, 
від 24.09.2020 р.

Лауреат стипендії 
Кабінету Міністрів 
України для молодих 
учених в 2016–2018 
рр. (Постанова 
президії Комітету з 
державних премій 
України в галузі науки 
і техніки № 6 від 
10.10.2016 р.).



Закордонне 
стажування: Cuiavian 
University in 
Wloclawek (Влацлавек, 
Польща). Сертифікат 
про проходження 
науково-педагогічного 
«Prospects for 
Implementation of the 
European Experience of 
Modelling in the 
Educational Process of 
Higher Education 
Institutions of 
Ukraine» 
(«Перспективи 
імплементації 
європейського досвіду 
моделювання в 
освітній процес 
закладів вищої освіти 
України»). Дата 
видачі 27.10.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
Загальна кількість 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection за 
останні п’ять років – 
понад 10.
1. Hryshchuk R., 
Molodetska K. 
Synergetic Control of 
Social Networking 
Services Actors’ 
Interactions. Recent 
Advances in Systems, 
Control and 
Information 
Technology. Vol. 543. 
Springer International 
Publishing, 2017. PP. 34 
–42.
2. Hryshchuk R., 
Molodetska K., 
Tymonin Yu. Modelling 
of conflict interaction of 
virtual communities in 
social networking 
services on an example 
of anti-vaccination 
movement. Conflict 
Management in Global 
Information Networks : 
Proc. of the 
International Workshop 
on CMiGIN 2019. 2019. 
Vol-2588. PP. 250–264. 
URL: http://ceur-
ws.org/Vol-
2588/paper21.pdf.
3. Tymovchak-
Maksymets O., Klymash 
M., Dobrovolska V., 
Molodetska K. Review 
of definition “consumer 
experience” and its 
qualities. Control, 
Optimisation and 



Analytical Processing of 
Social Networks : Proc. 
of the 2nd International 
Workshop on COAPSN-
2020. 2020. Vol. 2616. 
P. 318–331. URL: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2616/paper27.pdf
4. Molodetska K. 
Solonnikov V., Voitko 
O., Humeniuk I., 
Matsko O., Samchyshyn 
O. Counteraction to 
information influence 
in social networking 
services by means of 
fuzzy logic system. 
International Journal of 
Electrical and 
Computer Engineering. 
2021. Vol. 11, No. 3. PP. 
2490–2499.
5. Hryshchuk R., 
Molodetska K., Serov 
Yu. Method of 
improving the 
information security of 
virtual communities in 
social networking 
services [Electronic 
resource]. Control, 
Optimisation and 
Analytical Processing of 
Social Networks : Proc. 
of the 1st International 
Workshop on COAPSN-
2019. 2019. Vol. 2392. 
P. 23–41. URL: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2392/paper3.pdf
п.п. 2.
Загальна кількість 
публікацій у фахових 
виданнях за п’ять 
останніх років – 21.
1. Грищук Р. В., 
Молодецька К. В. 
Спосіб 
синергетичного 
управління 
поведінкою акторів у 
соціальних інтернет-
сервісах. Системи 
управління, навігації 
та зв'язку. 2016. № 
1(37). С. 94–99.
2. Молодецька-
Гринчук К. В. Модель 
системи підтримки 
прийняття рішень для 
виявлення ознак 
загроз інформаційній 
безпеці держави у 
соціальних інтернет-
сервісах та 
оцінювання їх рівня. 
Безпека інформації. 
2017. Т. 23, № 2. С. 
136–144.
3. Молодецька-
Гринчук К. В. 
Адаптація методів 
теорії хаосу для 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах. Вісник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 



університету. 2017. № 
2(61), т. 1. С. 180–187.
4. Молодецька К. В. 
Механізми 
синергетично 
керованої 
самоорганізації 
акторів у соціальних 
інтернет-сервісах. 
Управління 
розвитком. 2018. Т. 4, 
Вип. 4. С. 1–13.
5. Грищук Р. В., 
Молодецька-Гринчук 
К. В. Методологія 
побудови системи 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах. Захист 
інформації. 2017. Т. 
19, № 4. С. 254–262.
п.п. 3.
Видано 1 підручник, 2 
навчальних посібника 
і 3 монографії
1. Молодецкая К. В. 
Модели аттракторов 
для синергетического 
управления 
взаимодействием 
акторов социальных 
интернет-сервисов / 
Информационные 
технологии в 
управлении, 
образовании, науке и 
промышленности : 
монография / под. 
ред. В. С. 
Пономаренко. Х. : 
Рожко С. Г., 2016. С. 
329–342.
2. Грабар І. Г., Грищук 
Р. В., Молодецька К. В. 
Безпекова 
синергетика: 
кібернетичний та 
інформаційний 
аспекти : монографія / 
за заг. ред. д.т.н., 
проф. Р. В. Грищука. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 280 с.
п.п. 7. 
1. Член 
акредитаційної комісії 
експертизи підготовки 
бакалаврів з напряму 
підготовки 6.170103 
«Управління 
інформаційною 
безпекою» у 
Центральноукраїнсько
му національному 
технічному 
університеті (Наказ 
МОН №313-л від 
17.04.2019 р.).
2. Член 
акредитаційної комісії 
експертизи підготовки 
бакалаврів з напряму 
підготовки 6.170103 
«Управління 
інформаційною 
безпекою» у 
Державному 
університеті 
телекомунікацій 



(Наказ МОН №164-л 
від 04.03.2019 р.).
п.п. 8.
1. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0119U101362 
«Методологія 
побудови сучасних 
інформаційних 
технологій аналізу та 
відображення стану 
інформаційної та 
екологічної безпеки 
держави» (період 
виконання 2019–2022 
рр.).
2. Член редакційної 
колегії журналів 
«Наукові горизонти» 
та «Системи обробки 
інформації».
п.п. 10.
Керівник навчально-
наукового центру 
інформаційних 
технологій Поліського 
національного 
університету (наказ 
№388к від 31.08.18 р.)
п.п. 11.
За останніх 5 років 
виступила офіційним 
опонентом:
1. Сукало Аліни 
Сергіївни “Методи 
моделювання задач 
цифрової обробки 
сигналів засобами 
гіперкомплексних 
обчислень”, поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. 21 жовтня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.002.02.
2. Рабчуна Дмитра 
Ігоровича “Методи 
ресурсної оптимізації 
захисту 
інформаційних систем 
підприємства в умовах 
динамічного 
інформаційного 
протистояння”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 2 квітня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада 
Д26.861.06.
3. Шукліна Германа 
Вікторовича 
“Методика 
формування моделі 
державного 
регулювання 
кібернетичної безпеки 
фондового ринку на 
основі теорії 



диференціальних 
рівнянь із 
запізненням”, подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 21.05.01 
– інформаційна 
безпека держави. 21 
травня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д26.861.06.
4. Вуса Володимира 
Антоновича на тему 
“Математичне та 
програмне 
забезпечення протидії 
інформаційній 
пропаганді в 
соціальних 
середовищах 
інтернету”, подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.03 – 
математичне та 
програмне 
забезпечення 
обчислювальних 
машин і систем. 12 
грудня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д35.052.05.
5. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.06 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за 
спеціальностями 
05.13.21 «Системи 
захисту інформації» 
та 21.05.01 
«Інформаційна 
безпека держави». 
Наказ МОН 11.07.2019 
№ 975.
п.п. 13. 
1. Молодецька К. В., 
Сугоняк І. І. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
“Бази даних”. Вид. 2-
ге, доп. і перероб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 46 с.
2. Величко О. С., 
Молодецька К. В. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
“Об’єктно-орієнтоване 
програмування”. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 42 с.
3. Моделювання 
систем: методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт. 
Уклад.: К. В. 
Молодецька, О. М. 



Николюк, С. М. 
Васько. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. 108 с.
п.п. 14.
Керівник лабораторії 
Noosphere Engineering 
School – центру 
досліджень і 
проєктної діяльності, 
створеного на базі 
університету спільно з 
ГО “Асоціація 
Ноосфера”. 
Молодецька К. В. є 
метонтором проєкту 
“Custom World”, який 
отримав перше місце 
в конкурсі Золотий 
Байт від Академії 
ШАГ у номінації 
Startup Challenge 
(2019 р.) та переміг на 
Національному 
конкурсі “Ukraine 
Smart Awards 2020” в 
номінації Smart 
Education (2021 р.).
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН у 
2020/2021 н.р. (наказ 
№23 управління 
освіти і науки 
Житомирської 
обласної адміністрації 
від 23.02.2021 р.).
п.п. 15.
1. Молодецька К. В. 
Аналіз підходів до 
моделювання 
конфліктної взаємодії 
акторів у соціальних 
інтернет-сервісах. 
Побудова 
інформаційного 
суспільства: ресурси і 
технології : матеріали 
XVIІI Міжнар. наук.-
практ. конф. (19–20 
вер. 2019 р.). Київ : 
УІНТЕІ, 2019. C. 181–
184. 
http://www.uintei.kiev.
ua/sites/default/files/m
olodecka.pdf
2. Грищук Р. В., 
Молодецька К. В. 
Підвищення 
інформаційної 
стійкості віртуальних 
спільнот у соціальних 
інтернет-сервісах. 
Інформація, 
комунікація, 
суспільство 2019 
[Електронний ресурс] 
: матеріали 8-ї 
Міжнар. наук. конф. 
IКС-2019. (16–18 трав. 
2019 р.). Чинадієво. 
Львів : Вид-во 
Львівської 
політехніки, 2019. С. 
88–89. http://ics.skid-
lp.info/ICS2019Proceed
ings.pdf. 
3. Молодецька-
Гринчук К. В. Система 



підтримки прийняття 
рішень для виявлення 
ознак загроз 
інформаційній 
безпеці держави у 
соціальних інтернет-
сервісах та 
оцінювання їх рівня. 
Кібербезпека в 
Україні: правові та 
організаційні питання 
: матеріали II Всеукр. 
наук.-практ. конф. (17 
лист. 2017 р.). Одеса : 
ОДУВС, 2017. С. 110–
112.
п.п. 16.
Активний NetAcad 
Instructor (Cisco 
Networking Academy). 
Свідоцтва інструктора 
курсів:
IT Essentials: PC 
Hardware and Software 
(28.05.2020 р.);
Cybersecurity 
Essentials 
(09.08.2020).

97944 Лапін 
Андрій 
Валерійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

аграрний 
менеджмент, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
126 

Інформаційні 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033809, 
виданий 

25.02.2016

24 Комп'ютерні 
мережі

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1996 р., кваліфікація –
економіст-організатор 
сільськогосподарськог
о виробництва, 
спеціальність – 
«Аграрний 
менеджмент», диплом 
спеціаліста ЛН ВЕ 
№005729 від 
01.06.1996 р.

Житомирський 
державний 
технологічний 
університет, 2018 р., 
кваліфікація – магістр 
з інформаційних 
систем та технологій, 
спеціальність – 
«інформаційні 
системи та 
технології», диплом 
М18 №155755 від 
31.12.2018 р.

Кандидат 
економічних наук, 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності». 
«Інформаційне 
забезпечення 
вертикальної 
інтеграції підприємств 
аграрного сектора», 
диплом ДК №033809 
від 25.02.2016 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004524-17 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 



«Операційні системи» 
у вищій школі». Дата 
видачі 23.10.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 3.
1. Бродський Ю.Б., 
Лапін А. В., Николюк 
О. М. Інформаційні 
системи і технології: 
навч. посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 156 с.
2. Лапін А. В., Грінчук 
І. О. 
Телекомунікаційні 
технології в діяльності 
підприємства: навч. 
посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 250 с.
п.п. 9.
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (2018, 2019, 
2020 рр.):
1. Почесна грамота 
МАН України, наказ 
НЦ “МАНУ” від 
12.09.2019 р., № 167 
2. Подяка МАН 
України, наказ НЦ 
“МАНУ” від 10.01.2020 
р., № 03.
п.п. 16.
Керівник та активний 
NetAcad Instructor 
(Cisco Networking 
Academy) Поліського 
національного 
університету. 
Свідоцтва інструктора 
курсів:
Academy Orientation 
(30.01.2020 р.);
Networking Essentials 
(02.02.2020 р.);
CCNA R&S: 
Introduction to 
Networks (22.04.2020 
р.);
CCNAv7: Switching, 
Routing, and Wireless 
Essentials (13.01.2021 
р.).
п.п. 17.
Робота на посадах 
інженера та інженера 
комп’ютерних систем 
в Поліському 
національному 
університеті протягом 
понад 17 років (2003 
р. по теперішній час).
п.п. 18.
Консультування 
підприємства ТОВ 
“Вудлайф-еко” (2015–
2020 рр.), ФОП 
Пєшков М.М. (2019–
2021 рр.) з питань 
архітектури 
комп’ютерних систем 
(довідки № 02/02 від 
25.02.2021 р., № 07 від 
10.02.2021 р.).



97944 Лапін 
Андрій 
Валерійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

аграрний 
менеджмент, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
126 

Інформаційні 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033809, 
виданий 

25.02.2016

24 Системне 
програмування

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1996 р., кваліфікація –
економіст-організатор 
сільськогосподарськог
о виробництва, 
спеціальність – 
«Аграрний 
менеджмент», диплом 
спеціаліста ЛН ВЕ 
№005729 від 
01.06.1996 р.

Житомирський 
державний 
технологічний 
університет, 2018 р., 
кваліфікація – магістр 
з інформаційних 
систем та технологій, 
спеціальність – 
«інформаційні 
системи та 
технології», диплом 
М18 №155755 від 
31.12.2018 р.

Кандидат 
економічних наук, 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності». 
«Інформаційне 
забезпечення 
вертикальної 
інтеграції підприємств 
аграрного сектора», 
диплом ДК №033809 
від 25.02.2016 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004524-17 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Операційні системи» 
у вищій школі». Дата 
видачі 23.10.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 3.
1. Бродський Ю.Б., 
Лапін А. В., Николюк 
О. М. Інформаційні 
системи і технології: 
навч. посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 156 с.
2. Лапін А. В., Грінчук 
І. О. 
Телекомунікаційні 
технології в діяльності 
підприємства: навч. 
посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 250 с.
п.п. 9.
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
Національного центру 



«Мала академія наук 
України» (2018, 2019, 
2020 рр.):
1. Почесна грамота 
МАН України, наказ 
НЦ “МАНУ” від 
12.09.2019 р., № 167 
2. Подяка МАН 
України, наказ НЦ 
“МАНУ” від 10.01.2020 
р., № 03.
п.п. 16.
Керівник та активний 
NetAcad Instructor 
(Cisco Networking 
Academy) Поліського 
національного 
університету. 
Свідоцтва інструктора 
курсів:
IT Essentials: PC 
Hardware and Software 
(24.01.2020 р.);
Partner: NDG Linux 
Essentials (13.06.2020 
р.);
п.п. 17.
Робота на посадах 
інженера та інженера 
комп’ютерних систем 
в Поліському 
національному 
університеті протягом 
понад 17 років (2003 
р. по теперішній час).
п.п. 18.
Консультування 
підприємства ТОВ 
“Вудлайф-еко” (2015–
2020 рр.), ФОП 
Пєшков М.М. (2019–
2021 рр.) з питань 
архітектури 
комп’ютерних систем 
(довідки № 02/02 від 
25.02.2021 р., № 07 від 
10.02.2021 р.).

97944 Лапін 
Андрій 
Валерійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

аграрний 
менеджмент, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
126 

Інформаційні 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033809, 
виданий 

25.02.2016

24 Операційні 
системи

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1996 р., кваліфікація –
економіст-організатор 
сільськогосподарськог
о виробництва, 
спеціальність – 
«Аграрний 
менеджмент», диплом 
спеціаліста ЛН ВЕ 
№005729 від 
01.06.1996 р.

Житомирський 
державний 
технологічний 
університет, 2018 р., 
кваліфікація – магістр 
з інформаційних 
систем та технологій, 
спеціальність – 
«інформаційні 
системи та 
технології», диплом 
М18 №155755 від 
31.12.2018 р.

Кандидат 
економічних наук, 
08.00.04 – економіка 
та управління 



підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності». 
«Інформаційне 
забезпечення 
вертикальної 
інтеграції підприємств 
аграрного сектора», 
диплом ДК №033809 
від 25.02.2016 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004524-17 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Операційні системи» 
у вищій школі». Дата 
видачі 23.10.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 3.
1. Бродський Ю.Б., 
Лапін А. В., Николюк 
О. М. Інформаційні 
системи і технології: 
навч. посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 156 с.
2. Лапін А. В., Грінчук 
І. О. 
Телекомунікаційні 
технології в діяльності 
підприємства: навч. 
посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 250 с.
п.п. 9.
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (2018, 2019, 
2020 рр.):
1. Почесна грамота 
МАН України, наказ 
НЦ “МАНУ” від 
12.09.2019 р., № 167 
2. Подяка МАН 
України, наказ НЦ 
“МАНУ” від 10.01.2020 
р., № 03.
п.п. 16.
Керівник та активний 
NetAcad Instructor 
(Cisco Networking 
Academy) Поліського 
національного 
університету. 
Свідоцтва інструктора 
курсів:
Partner: NDG Linux 
Essentials (13.06.2020 
р.);
п.п. 17.
Робота на посадах 
інженера та інженера 
комп’ютерних систем 
в Поліському 
національному 
університеті протягом 
понад 17 років (2003 
р. по теперішній час).



п.п. 18.
Консультування 
підприємства ТОВ 
“Вудлайф-еко” (2015–
2020 рр.), ФОП 
Пєшков М.М. (2019–
2021 рр.) з питань 
архітектури 
комп’ютерних систем 
(довідки № 02/02 від 
25.02.2021 р., № 07 від 
10.02.2021 р.).

137888 Хант Галина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування,
Атестат 

доцента AД 
005524, 
виданий 

26.11.2020

14 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Івана Франка, 2002, 
кваліфікація – 
бакалавр педагогічної 
освіти, вчитель 
англійської мови, 
спеціальність – 
«Педагогічна освіта», 
диплом ТМ № 
21223347 від 
30.06.2002 р.

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Івана Франка, 2003, 
кваліфікація –вчитель 
англійської і 
німецької мов та 
зарубіжної літератури, 
спеціальність – 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Мова і 
література 
(англійська, 
німецька)», диплом 
ТМ № 23457400 від 
30.06.2003 р.

Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 2004, 
кваліфікація –магістр 
педагогічної освіти, 
викладач німецької 
мови і літератури, 
спеціальність – 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Мова та 
література 
(німецька)», диплом 
ТМ № 25708345 від 
30.06.2004 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2018, 
кваліфікація –магістр 
з обліку і 
оподаткування, 
спеціальність – 
«Облік і 
оподаткування», 
диплом М18 № 175675 
від 31.12.2018 р.

Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.04 – германські 
мови. «Національно-



марковані концепти у 
німецькій 
фразеологічній 
картині світу», 
диплом ДК № 024270, 
від 23.09.2014 р.

Доцент кафедри 
іноземних мов, 
атестат АД № 005524, 
від 26.11.2020 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/011339-20 
«Впровадження в 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни «Ділова 
іноземна мова 
(німецька)». Дата 
видачі 28.02.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
1. Romanchuk, L., 
Fedonuk, T., & Khant, 
G. (2017). 
Radiomonitoring of 
plant products and soils 
of Polissia during the 
long-term period after 
the disaster at the 
Chornobyl Nuclear 
Power Plant. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems, 8(3), 
444-454. Режим 
доступу: 
https://doi.org/https:// 
doi.org/10.15421/02176 
9 (Web of Science).
2. Lyudmila 
Romanchuk, Tatyana 
Fedonyuk, Viktor 
Pazych, Roman 
Fedonyuk, Galina 
Khant, Anatoly Petruk 
(2018). Assessment of 
the stability of aquatic 
ecosystems 
development on the 
basis of indicators of 
the macrophytes 
fluctuating asymmetry. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, Vol. 4, 
No. 10 (94). Режим 
доступу: 
http://journals.uran.ua 
/eejet/article/view/1410
55 (Scopus).
п.п. 2.
1. Хант Г. О. 
Вербальна 
об’єктивація 
національномаркован
ого концепту 
OBRIGKEITSDENKEN 



у німецькомовних 
мас-медійних текстах. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер: 
Філологія / гол. ред. 
проф. І. В. Ступак. 
Одеса : Гельветика, 
2016. С. 202–204.
2. Хант Г. О., Разумна 
К. А. Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 
німецькомовного 
публіцистичного 
дискурсу. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Сер. 
Філологія: 2019. Вип. 1 
(41). С. 174 – 180.
3. Хант Г. О., Усова І. 
В. Запозичення та 
інтернаціоналізація в 
процесі формування 
англомовних 
авіаційних термінів. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Сер. 
Філологія. Соціальні 
комунікації. 2020. 
Том 31 (70) № 2, Ч. 2. 
С. 249 – 253.
4. Денисенко С., Хант 
Г. Фразеологічна 
картина світу як 
джерело 
етнокультурної 
інформації. Учені 
записки Таврійського 
університету імені В. 
Вернадського. 
Науковий журнал. 
Серія "Філологія. 
Соціальні 
комунікації". 
Сімферополь: Вид-во 
ТНУ, 2017. Т. 15 (64). 
№ 3 (2). С. 188–192.
п.п. 3.
1. Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова : 
навч. посіб. для 
студентів аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 118 с.
2. Хант Г. О., Мороз М. 
В. Німецька мова : 
навч. посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 160 с.
п.п. 5.
2016 – 2019 роки – 
асистент проекту 
«Німецько-українська 
співпраця в галузі 
органічного 
землеробства».
п.п. 8.
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 



України – видання 
«Наукові горизонти» 
(включено до 
категорії Б Переліку 
наукових фахових 
видань України, в 
яких можуть 
публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата 
ветеринарних, 
економічних, 
сільськогосподарських 
та технічних наук зі 
спеціальностей – 051, 
071, 072, 073, 075, 076, 
101, 133, 183, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 
208, 211, 281, 292 
(наказ МОН України 
№ 1643 від 28.12.2019 
р., наказ МОН 
України № 409 від 
17.03.2020 р.).
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми 
«Когнітивнопрагмати
чний аспект вивчення 
комунікативної 
діяльності» (номер 
державної реєстрації 
0119U103683).
п.п. 9.
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науководослідницьких
робіт учнів-членів 
Малої академії наук 
України відділення 
«Мовознавство» у 
2017-2018 рр. Накази 
№25 і №32 
Управління освіти і 
науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
01.02.2017 р. та 
02.02.2018 р. 
відповідно.
п.п. 10.
З 2016 року – 
завідувач кафедри 
іноземних мов 
Поліського 
національного 
університету (наказ 
№418к від 22.12.2015 
р.).
п.п. 14.
1. З 2016 року – 
керівник наукового 
гуртка «Academic 
Writing». Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
мови.
п.п. 17.
Перекладацька 
діяльність протягом 
10 років. З 2007 року 
працює в 
перекладацькій 



агенції «Great» на 
посаді перекладача.

109908 Денисовець 
Анатолій 
Петрович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
спеціаліста, 
Український 
державний 
університет 
фізичного 

виховання і 
спорту, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

фізична 
культура і 

спорт

25 Фізичне 
виховання

Український 
державний 
університет фізичного 
виховання і спорту, 
1995 р., кваліфікація – 
викладач-тренер з 
волейболу 
спеціальність – 
«Фізична культура і 
спорт», диплом ТВ № 
015117 від 28.04.1995 
р.

Заслужений тренер 
України з волейболу, 
Наказ Міністерства 
України у справах 
сім’ї, молоді та спорту 
№ 4254 від 
03.12.2009.

Підвищення 
кваліфікації: 
Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 
Сертифікат про 
стажування ВО №125 
«Інноваційні 
технології викладання 
спортивно-
педагогічних 
дисциплін». Дата 
видачі 21.01.2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
1. Griban G., Dovgan N., 
Tamozhanska G., 
Semeniv B., Ostapenko 
A., Honcha-ruk N., 
Khurtenko O., 
Kozibroda L., 
Husarevych O., 
Denysovets A., 
Hrynchuk O.,  
Prontenko K., 
Bloshchynskyi I. State 
of physical fitness of the 
stu-dents of Ukrainian 
higher educational 
institutions. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology. 2020. Vol. 
9(5). P. 16 – 26.   DOI: 
10.26655/IJAEP.2020.5
. (Web of Science).
п.п. 3.
1. Фізичне виховання : 
проблеми та 
перспективи : 
монографія / за заг. 
ред. проф. Г. П. 
Грибана. Житомир : 
Рута, 2020. С. 109–117, 
186–195.
п.п. 14.
Тренер секції з 
волейболу (чоловіки). 
Особистий тренер 
члена збірної команди 
України з волейболу 
сидячі, студентки 



факультету екології і 
права Філон Анастасії 
– чемпіонат світу 
липень 2018 року 
(Голландія) – VI 
місце, липень 2019 
року чемпіонат 
Європи (Будапешт) з 
волейболу сидячі 
серед жінок – ІІІ 
місце. В 2019 року 
Анастасія Філон 
виконала норматив 
майстра спорту 
України з волейболу 
(наказ №5833 від 
22.11.2019 року). 
Головний тренер 
чоловічої збірної 
команди 
Житомирської області 
на Універсіаді України 
2017 року з волейболу 
пляжного. Головний 
суддя чемпіонатів м. 
Житомира з 
волейболу. Головний 
суддя чемпіонатів м. 
Житомира з 
волейболу серед 
студентських команд. 
Головний суддя 
чемпіонатів та Кубків 
Житомирської області 
серед чоловічих та 
жіночих команд. 
Суддя в складі ГСК 
(головної суддівської 
колегії) на 
чемпіонатах України 
І-ї ліги, вищої ліги, 
студентської ліги, 
дитячої ліги. 
Заслужений тренер 
України.
п.п. 15.
1. Крук М. З., 
Денисовець А. П.  
Особливості 
педагогічного 
контролю у спорті. 
Біологічні 
дослідження – 2018 : 
зб. наук. пр. наук.-
практ. конф. з міжн. 
участю. Житомир: ПП 
«Рута», 2018. С. 409–
411.
2. Дмитрук В., 
Денисовець А. 
Використання 
електронних 
навчальних 
посібників з 
фізичного виховання 
студентами технічного 
університету. 
Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. Інтернет 
– конф., 28 листоп. 
2018 р. Переяслав-
Хмельницький : 
Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім. Г. Сковороди, 2018. 
Вип. 41. С. 501–504.
3. Плахтій П. Д., Козак 



С. П., Денисовець А. 
П. Використання 
вправ ЛФК і 
профілактора 
Євмінова для 
розвитку статичної 
витривалості м’язів з 
метою профілактики 
та корекції порушень 
постави у школярів. 
Біологічні 
дослідження – 2019 : 
матеріали X Всеукр. 
наук.–практ. конф. з 
міжнарод. участю, 16 
– 18 берез. 2019. 
Житомир : “Полісся”, 
2019. С. 393 – 395.
4. Козерук К. В., 
Рибалко П. Ф., 
Денисовець А. П. 
Основні напрями в 
методиці силового 
тренування. Сучасні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту 
різних груп населення 
:  матеріали XIX 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. молодих 
учених, 23 – 24 трав. 
2019 р. Суми : 
СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка, 2019. Т. 1. 
С. 246 – 251.
5. Пантус О., 
Денисовець А., 
Канділов І.  Вплив 
передстартового стану 
легкоатлетів на 
результати змагань. 
Актуальні проблеми 
фізичної культури і 
спорту в сучасному 
суспільстві : зб. наук. 
праць II Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
уч., 29 жовт. 2020 р. 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2020. С. 177 – 180.
п.п. 16.
Голова арбітражної 
колегії Житомирської 
обласної федерації 
волейболу.
Член комісії 
студентського 
волейболу Федерації 
волейболу України.
Заступник голови 
Житомирської 
обласної федерації 
волейболу.
Голова асоціації 
волейболу пляжного 
Житомирської 
області.
п.п. 17.
25 років тренерської 
діяльності:
З 2004 по 2010 р. 
Особистий тренер 
Ірини Ковальчук 
(член збірної команди 
України серед 
спортсменів з вадами 
слуху). Чемпіонат 
світу серед 
спортсменів з вадами 
слуху (Буенос Айрес) 



2008 р І місце. 
Чемпіонка XXI 
Дефлімпійських ігор 
2009 р. г. Тайбей 
(Тайвань).
З 1995 по нинішній 
час . Чоловіча 
команда з волейболу 
Поліського 
національного 
університету. 
Багаторазові чемпіони 
та призери 
чемпіонатів та кубків 
міста та області з 
волейболу серед 
чоловічих команд. 
Чемпіони та призери 
Універсіади області з 
волейболу серед 
студентських команд. 
Багаторазові чемпіони 
та призери 
чемпіонатів міста з 
волейболу серед 
студентських команд.  
Багаторазові призери 
Всеукраїнських 
спортивних ігор 
Міністерства аграрної 
політики України з 
волейболу серед ВНЗ 
ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. 
Переможці та призери 
міжнародного турніру 
з волейболу серед 
чоловічих команд в м. 
Мозирь (Республіка 
Білорусь). Срібні 
призери чемпіонату 
України «Студентська 
ліга» серед чоловічих 
команд сезону 2010-
2011 рр. Бронзові 
призери чемпіонату 
України «Аматорська 
ліга» серед чоловічих 
команд сезону 2015-
2016 рр. На даний час 
збірна команда 
Поліського 
національного 
університету бере 
участь в чемпіонаті 
України «Студентська 
ліга» сезону 2020-
2021 рр.
З 2016 по нинішній 
час. Особистий тренер 
членів збірної 
команди України з 
волейболу сидячі 
Анастасії Філон 
(студентка 
технологічного 
факультету) та 
Людмилу Лозко 
(студентка факультету 
обліку та фінансів). 
Чемпіонат світу 
липень 2018 року 
(Голландія) – VI 
місце, липень 2019 
року чемпіонат 
Європи (Будапешт) – 
ІІІ місце. В 2019 року 
Анастасія Філон та 
Людмила Лозко 
виконали норматив 
майстра спорту 



України з волейболу 
(наказ №5833 від 
22.11.2019 року). На 
даний ці студентки в 
складі збірної 
команди України 
готуються до участі в 
Паралімпійських 
іграх, які відбудуться у 
Токіо 2021 р.

186799 Пінкін 
Анатолій 
Анатолійови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
кандидата наук 

TH 101136, 
виданий 

01.01.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
039656, 
виданий 

01.01.1991

25 Фізика Московське вище 
технічне училище ім. 
Н.Є. Баумана, 
кваліфікація – 
інженер механік, 
спеціальність – 
«Гіроскопічні 
прилади і пристрої», 
диплом Б-І № 434393 
від 01.03.1977 р.

Кандидат технічних 
наук, 20.02.14 – 
озброєння і військова 
техніка (спеціальна 
тема), диплом ТН № 
101136 від 15.07.1987 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/012409-20 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності. 
Організація тестового 
контролю знань в 
сучасних технологіях 
навчання». Дата 
видачі: 09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
1. Пінкіна Т. В., Пінкін 
А. А. Оцінка 
токсикорезистентності 
ставковика озерного 
(Mollusca: Gastropoda) 
до впливу йонів 
мангану (ІІ) у водному 
середовищі. Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2018. № 8 (1). P. 719–
729. 
2. Zymaroieva, A., 
Zhukov, O., Fedonyuk, 
T. & Pinkin, A. 
Application of 
geographically weighted 
principal components 
analysis based on 
soybean yield spatial 
variation for agro-
ecological zoning of the 
territory. Agronomy 
Research. 2019. № 
17(6). Р. 2460–2473. 
https://doi.org/10.1515
9/AR.19.208.
3. Zymaroieva, A., 



Zhukov, O., 
Romanchuck, L. & 
Pinkin, A. 
Spatiotemporal 
dynamics of cereals 
grains and grain 
legumes yield in 
Ukraine. Bulgarian 
Journal of Agricultural 
Science. 2019. № 25 
(6), Р. 1107–1113. 
п.п. 2
Загальна кількість 
публікацій у фахових 
виданнях за п’ять 
останніх років – 5.
1. Кухарець С. М, 
Пінкін А. А., Ярош Я. 
Д. Рух 
сільськогосподарських 
матеріалів нахиленою 
робочою поверхнею. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин. 2016 Вип. 46. 
С 234–238. 
2. Забродський П.М., 
Кухарець С. М.,. 
Шелудченко Б. А, 
Пінкін А.А. Розробка 
реологічної моделі 
дерново-підзолистого 
грунту. Наукові 
горизонти. 2018.. № 
12 (73). С. 16–22.
3. Климчик О. М., 
Пінкіна Т. В., Пінкін 
А. А. Впровадження 
системи інтегрованого 
управління водними 
ресурсами за 
басейновим 
принципом. Scientific 
Journal «ScienceRise». 
2018. №4 (45). 2018. 
С.36–40.
4. Пінкіна Т. В., 
Пінкін А. А. Оцінка 
впливу іонів важких 
металів на харчову 
поведінку молюсків. 
Біологія та екологія. 
2019. Т.5, №2. С. 83–
91.
5. Зимароєва А. А., 
Федонюк Т. П., 
Пінкіна Т. В., Пінкін 
А. А. Агроекологічні 
детермінанти 
варіювання 
врожайності ріпаку. 
Agrology. 2020. 3(1). C. 
12‒18. doi: 
10.32819/020002. 
п.п. 3.
1. Пінкін А. А., 
Нездвецька І. В. 
Фізика : навч. посіб., 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 134 с.
2. Пінкін А.А., 
Нездвецька І.В. 
“Фізичний практикум” 
для студентів 
технологічних 
спеціальностей, 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 138 с
п.п. 9.



Член жюрі XI 
обласного 
інтелектуального 
конкурсу юних 
фізиків, згідно з 
наказом Обласного 
центру ДЮТ 
Житомирської 
обласної ради від 
23.10.2019 р. № 104-
М.
п.п. 13.
1. Пінкін А.А., 
Сапожніков І.С., Ярош 
Я.Д., Кухарець М.М. 
Фізика. Контрольні 
завдання до 
модульних 
контрольних робіт та 
екзаменів, Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 95 с.
2. Пінкін А. А. 
Робочий зошит з 
фізики. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2015. 36 с.
3. Пінкін А. А. Фізика : 
конспект лекцій для 
студентів факультету 
механізації сільського 
господарства і 
екологічного 
факультету. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2010. 70 с.

158138 Фомін 
Микола 
Павлович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Військову 
інженерну 

радіотехнічну 
академію ППО 

ім.Маршала 
Радянського 

Союзу 
Гаворова Л.А., 
рік закінчення: 

1977, 
спеціальність:  
радіотехнічна, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 068636, 
виданий 

01.01.1984, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
057014, 
виданий 

01.01.1988

36 Вища 
математика

Військова інженерна 
радіотехнічна 
академія ППО ім. 
Маршала Радянського 
Союзу Говорова Л. А., 
кваліфікація – 
радіоінженер, 
спеціальність – 
«Військовий інженер 
з радіотехніки», 
диплом Б-1 № 519020 
від 28.06.1977 р. 

Кандидат технічних 
наук, 20.00.14 – 
озброєння та 
військова техніка. 
(Спеціальна тема), 
диплом ТН № 068636 
від 5.06.1983 р. 

Старший науковий 
співробітник за 
спеціальністю 
20.00.14 – озброєння 
та військова техніка, 
атестат СН № 057011 
від 14.12.1988 р. 

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПВ № 
185902. 
«Характеристика 
основних видів 
контролю успішності 
студентів з 
дисципліни». Дата 
видачі 08.04.2016 р.

Професійну 
активність 
представлено 



відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 
1. Zhuravlev V. F., 
Fomin N. P. Weakly 
Perturbed Fredholm 
Integral Equations with 
Degenerate Kernels in 
Banach. Journal of 
Mathematical Sciences. 
2018. Vol. 229, № 4. P. 
85–97.
2. Zhuravlev V. F., 
Fomin N. P. Weakly 
Perturbed Boundary 
Value Problems For 
The Fredholm Integral 
Equations with 
Degenerate Kernels in 
Banach Spaces. Journal 
of Mathematical 
Sciences. 2019. Vol. 
238, № 3. P. 248–262.
п.п. 3.
1. Богатиренко Р. С., 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П. 
Математика в 
економіці. Частина 2. 
Теорія ймовірностей 
та математична 
статистика : навч. пос. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. 196 с.
2. Журавльов В. П., 
Слюсаренко І. П., М. 
П. Фомін Прикладна 
математика для 
економістів: навч. пос. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 248 с. 
3. Журавльов В. П, 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П., Ярош Я. 
Д. Вища математика : 
навч. пос. для 
студентів галузі знань 
12 «інформаційні 
технології». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2020. 256 с.
п.п. 13. 
1. Журавльов В. П., 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П. Системи 
випадкових величин : 
метод. вказівки до 
практичних занять 
для студентів 
інженерних та 
економічних 
спеціальностей. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 36 с.
2. Журавльов В. П., 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П. 
Випадкові події: 
метод. вказівки до 
практичних занять 
для студентів 
інженерних та 
економічних 
спеціальностей. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 31 с.
3. Журавльов В. П., 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П. 
Прикладні задачі для 
економістів : метод. 
рекомендації для 



практичних занять 
для економістів. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 32 с.
п.п. 14.
Керівництво постійно 
діючим гуртком 
«Криптовалюта».

371513 Воротніков 
Володимир 
Володимиро
вич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
доктора наук 
ДД 006341, 

виданий 
28.02.2017, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026234, 
виданий 

20.01.2011

20 Бази даних Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки 
ППО, 1994 р., 
спеціальність – 
«Радіотехнічні 
засоби», кваліфікація 
– радіоінженер, 
диплом КК №900707 
від 17.06.1994 р.

Доктор технічних 
наук, 05.13.05 
«Комп’ютерні системи 
та компоненти». 
«Методи та засоби 
організації структури 
MESH мереж великої 
розмірності», диплом 
ДД № 006341, від 
28.02.2017 р.

Доцент кафедри 
автоматизованих 
систем управління, 
атестат 12 ДЦ № 
026234, від 20.01.2011 
р.

Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет оборони 
України імені Івана 
Черняховського. 
Центр перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації. 
Свідоцтво СПК 
№07834530/002246-
19. Курси лідерства 
оперативно-
тактичного рівня 
Вищих академічних 
курсів. Дата видачі 
27.07.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
Vorotnikov V. V. 
Estimating the 
Overhead of Flow 
Control in Hierarchical 
Software-Defined 
Networks. Advances in 
Military Technology. 
2020. Vol. 15, no. 1. pp. 
179-189. ISSN 1802–
2308, eISSN 2533-4123 
DOI 
10.3849/aimt.01351.
п.п. 4.
За останні 5 років 
підготовлено 2 
кандидати наук.
1. Дисертація 
Бойченка О. С. на 
здобуття наукового 



ступеня кандидата с 
технічних наук за 
спеціальністю за 
спеціальністю 
20.02.14 – озброєння 
та військова техніка 
(спецтема). 
2. Дисертація 
Гуменюка І. В. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю за 
спеціальністю 
20.02.14 – озброєння 
та військова техніка 
(спецтема).
п.п. 8.
Керівник наукової 
теми № 0117U002727 
«Теоретичні та 
технологічні засади 
дистанційного 
навчання у 
національній 
військовій освіті 
України» (період 
виконання 2017–2018 
рр.).
п.п. 10.
Начальник кафедри 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
Житомирського 
військ. інституту імені 
С. П. Корольова, наказ 
№57 від 22.03.2019. 
(03.2019–08.2020 рр.).
п.п. 11.
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Зюбіної Р. В. поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук, 
05.13.06 – 
інформаційні 
технології. 30.08.2018 
р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.062.01. 
п.п. 12. 
1. Спосіб кластеризації 
вузлів мобільної 
мережі для 
ієрархічної 
маршрутизації : пат. 
107528 Україна : МПК 
6H04H 20/71. В. В. 
Воротніков, Ю. О. 
Кулаков, О. С. 
Бойченко. № а 2013 
09911; заявл. 
09.08.2013; опубл. 
12.01.2015, Бюл. №1. 
2. Спосіб формування 
фрактальної топології 
безпровідної 
повітряної мережі для 
підвищення 
надійності передачі 
даних між 
територіально 
розділеними 
мобільними 
абонентами : пат. 
116448 Україна : 
МПК6H04W8/02, 
H04W40/02, 
H04W84/02 / Ю. О. 



Кулаков, В. В. 
Воротніков, І. В. 
Гуменюк, П. В. 
Поздняков. № u 2016 
11251; заявл. 
01.11.2016; опубл. 
25.05.2017, Бюл. №10.
3. Спосіб формування 
польотного завдання 
безпілотного 
літального апарата : 
пат. 122934 Україна : 
МПК(2017.01) B64C 
15/00, G05D 1/00 / В. 
В. Воротніков, І. В. 
Гуменюк. № u 2017 
09861
4. Спосіб 
діагностування 
технічних об'єктів за 
допомогою 
узагальнених 
параметрів : пат. 
56874 А Україна : 
МПК G06F 17/00, 
G06F 19/00 / 
Воротніков В.В., 
Бобунов А.І., 
Пашковський В.В.; 
заявл. 17.10.2002; 
опубл. 15.05.2003, 
Бюл. №5.
5. Комп'ютерна 
програма "Модель 
оцінки живучості 
інформаційно-
комунікаційних 
мереж з динамічно 
змінюваною 
топологією" : 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 62412. 
Бойченко О.С., 
Воротніков В.В., 
Кулаков Ю.О.; дата 
реєстрації 06.11.2015 
р.
6. Комп'ютерна 
програма 
"Автоматизована 
система пошуку 
оптимального 
маршруту руху на 
пересічній місцевості" 
: Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 54248. 
Воротніков В. В., 
Кулаков Ю. О., 
Гуменюк І. В., 
Гончаренко Ю. В.; 
дата реєстрації 
26.03.2014 р.
7. Комп'ютерна 
програма "Система 
автоматизованого 
моделювання та 
дослідження основних 
характеристик 
мобільних 
телекомунікаційних 
мереж" : Свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір № 48352. 
Воротніков В.В.; дата 
реєстрації 18.03.2013 
р.



п.п. 14. 
1. Керівництво 
курсантами 
Довгополим Б. Ю. і 
Межерицьким О. О., 
які отримали диплом 
І ступеню на 
Міжнародному 
хакатоні з 
програмування NASA 
Apps Challenge, що 
проводився на базі 
Кіровоградської 
льотної академії 22-24 
березня 2016 р.
2. Керівництво 
курсантом 254 навч. 
гр. Межерицьким О. 
О., який виборов І 
місце у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Інформаційних 
технологій», що 
проводився на базі 
Хмельницького 
національного 
університету 30-31 
березня 2017 р.
3. Керівництво 
курсантом 254 навч. 
гр. Межерицьким О. 
О., який посів ІІІ місце 
у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Кібербезпеки», що 
проводився на базі 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені І. 
Сікорського» 27-28 
квітня 2018 р.
п.п. 15. 
1. Воротніков В. В., 
Бойченко О. С., 
Гуменюк І. В. 
Прогнозування 
трафіку на основі 
дослідження його 
самоподібних 
властивостей мережі. 
Інтелектуальний 
аналіз інформації : зб. 
пр. XV Міжнар. наук. 
конф. імені Т. А. 
Таран. (20–22 трав. 
2017 р.). Київ : 
Просвіта, 2017. С. 132–
137.
2. Воротніков В. В., 
Бойченко О. С., 
Гуменюк І. В. Синтез 
складних ієрархічних 
структур с 
використанням 
спектральної теорії 
графів. Інформаційна 
безпека та 
комп'ютерні 
технології : зб. тез доп. 
ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. (20-22 
квіт. 2017 р.). 
Кропивницький : 
ЦНТУ, 2017. С. 125–



127.
3. Гуменюк І. В., 
Воротніков В. В., 
Бойченко О. С. 
Оцінювання 
характеристик 
самоподібного 
мультисервісного 
трафіку. Перспективи 
телекомунікацій : зб. 
матеріалів XI 
Міжнародна наук.-
техн. конф. (18–21 
квіт. 2017 р.) Київ : 
НТУУ КПІ, 2017. URL : 
http://conferenc.its.kpi.
ua/2017/paper/view/52
63. 
4. Воротніков В. В. 
Спектральна оцінка 
сумарного потоку в 
ієрархічній mesh 
мережі великої 
розмірності з 
фрактальною 
топологією рівня 
доступу. Методи та 
засоби кодування, 
захисту й ущільнення 
інформації : тези доп. 
П'ятої Міжнар. наук.-
практ. конф. (19–21 
квіт. 2016 р.). Вінниця 
: ВНТУ, 2016. С. 51–53.
5. Воротніков В. В., 
Гуменюк І. В. 
Дослідження 
характеристик 
фрактальних процесів 
мультисервісного 
трафіка даних 
телекомунікаційних 
мереж. Проблеми 
створення, розвитку 
та застосування 
високотехнологічних 
систем спеціального 
призначення : тези 
доп. ХХІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. (21 
квіт. 2016 р.). 
Житомир : 
Житомирськ. військ. 
інст., 2016. С. 100–101.

310205 Маєвський 
Олександр 
Володимиро
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

аерокосмічний 
університет 

імені 
М.Є.Жуковсько

го 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

100102 
Двигуни 
ракетно-

космічних 
літальних 
апаратів, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041173, 

виданий 
28.02.2017

6 Комп'ютерна 
дискретна 
математика

Державний 
аерокосмічний 
університет ім. М. Є. 
Жуковського «ХАІ», 
1999, кваліфікація – 
інженер-механік, 
спеціальність – 
«Двигуни ракетно-
космічних літальних 
апаратів», диплом ХА 
№ 10677707 від 
25.02.1999 р.

Кандидат технічних 
наук, 01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. 
«Моделювання 
природних систем 
типу «хижак-жертва» 
в умовах екологічного 
забруднення 
територій», диплом 
ДК № 041173 від 



28.02.2017 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004819-17 
«Впровадження 
інтерактивних 
технологій навчання 
при вивченні 
дисципліни 
«Технології 
розпреділених систем 
і паралельних 
обчислень». Дата 
видачі 17.11.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
Maevsky O., Artemchuk 
V., Brodsky Y., 
Pilkevych I., 
Topolnitsky P. 
Modeling of the Process 
of Optimization of 
Decision-Making at 
Control of Parameters 
of Energy and 
Technical Systems on 
the Example of Remote 
Earth’s Sensing Tools. 
Systems, Decision and 
Control in Energy I. 
2020. р. 111–122. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-48583-2_7 
.
п.п. 2.
Загальна кількість 
публікацій у фахових 
виданнях за п’ять 
останніх років – 5
1. Маевский А. В. 
Решение задачи 
идентификации 
рабочих параметров 
математической 
модели процесса 
динамики 
экологических систем. 
Электронное 
моделирование. 2016. 
№ 2, т. 38. С. 105–115.
2. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В. 
Моделювання 
природних процесів 
взаємодії з 
урахуванням 
невизначенності в 
початкових умовах 
задачі Коші. Science 
Rise. 2016. № 9/2 (26). 
С. 24–30.
3. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В., 
Тимонін Ю. А. 
Імітаційне 
моделювання 
динаміки екосистем 
на прикладі системи 
«хижак – жертва». 
Science Rise. 2017. № 



10 (39). С. 41–45.
4. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В., 
Васько С. М. Аналіз 
фазових траєкторій 
при моделюванні 
динаміки розвитку 
екосистеми «хижак – 
жертва». Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. №1 
(58), т. 1. С. 185–194.
5. Пількевич І. А., 
Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В. 
Моделювання впливу 
шумів на кубітові та 
бітові сигнали. 
Сучасні інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони. 
2018. №3 (33). С. 17–
20.
п.п. 3.
1.Маєвський О. В., 
Войцицький А. П., 
Бродський Ю. Б. 
Схемотехніка та 
архітектура 
компʼютериних 
систем : навч. посіб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 229 с.
2.Маєвський О. В. 
Борисюк О. Б., Васько 
С. М. Комп’ютерна 
графіка та дизайн : 
навч. посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 192 с.
п.п. 15.
1. Маєвський О. В. 
Решение задачи 
идентификации 
математических 
моделей процесса 
динамики 
экологических систем. 
Щорічна наук.-техн. 
конф. молодих вчених 
та спеціалістів. Київ : 
ІПМЕ НАНУ, 2016. С. 
38–41.
2. Бродський Ю. Б., 
Філон А. В., 
Маєвський О. В. 
Особливості 
моделювання 
процесів взаємодії в 
системах на прикладі 
моделі «хижак-
жертва». Наукові 
читання–2017 : наук.-
теорет. зб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. Т. 3. С. 
16–20.
3. Маєвський О. В., 
Борисюк О. Б. 
Ставлення студентів 
до впровадження 
інформаційних 
технологій у 
навчальний процес 
Наукові читання–2017 
: наук.-теорет. зб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. Т. 3. С. 11–15.
4. Маєвський О. В., 
Пількевич І. А. 
Порівняльний аналіз 
шумозахищеності 
цифрових сигналів. 
Компʼютерні 



технології: інновації, 
проблеми, рішення: 
тези доп. 1-ї Всеукр. 
наук.-техн. конф. (19-
20 жовт. 2018 р.)/ 
Житомир : О. О. 
Евенюк, 2018. С. 82–
83.
5. Маєвський О. В., 
Бродський Ю. Б., 
Топольницький П. П., 
Пількевич І. А., 
Артемчук В. О. 
Моделювання процесу 
управління 
параметрами 
технічних систем на 
прикладі засобів ДЗЗ : 
зб. тез всеук. XXXVIIІ 
наук.-техн. конф. 
молодих вчених та 
спеціалістів Інституту 
проблем моделювання 
в енергетиці ім. Г. Є. 
Пухова НАН України. 
Київ : ІПМЕ НАНУ, 
2020. С. 63–66.
п.п. 14.
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи».

158138 Фомін 
Микола 
Павлович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Військову 
інженерну 

радіотехнічну 
академію ППО 

ім.Маршала 
Радянського 

Союзу 
Гаворова Л.А., 
рік закінчення: 

1977, 
спеціальність:  
радіотехнічна, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 068636, 
виданий 

01.01.1984, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
057014, 
виданий 

01.01.1988

36 Теорія 
ймовірностей і 
математична 
статистика

Військова інженерна 
радіотехнічна 
академія ППО ім. 
Маршала Радянського 
Союзу Говорова Л. А., 
кваліфікація – 
радіоінженер, 
спеціальність – 
«Військовий інженер 
з радіотехніки», 
диплом Б-1 № 519020 
від 28.06.1977 р. 

Кандидат технічних 
наук, 20.00.14 – 
озброєння та 
військова техніка. 
(Спеціальна тема), 
диплом ТН № 068636 
від 5.06.1983 р. 

Старший науковий 
співробітник за 
спеціальністю 
20.00.14 – озброєння 
та військова техніка, 
атестат СН № 057011 
від 14.12.1988 р. 

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПВ № 
185902. 
«Характеристика 
основних видів 
контролю успішності 
студентів з 
дисципліни». Дата 
видачі 08.04.2016 р.

Професійну 



активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 
1. Zhuravlev V. F., 
Fomin N. P. Weakly 
Perturbed Fredholm 
Integral Equations with 
Degenerate Kernels in 
Banach. Journal of 
Mathematical Sciences. 
2018. Vol. 229, № 4. P. 
85–97.
2. Zhuravlev V. F., 
Fomin N. P. Weakly 
Perturbed Boundary 
Value Problems For 
The Fredholm Integral 
Equations with 
Degenerate Kernels in 
Banach Spaces. Journal 
of Mathematical 
Sciences. 2019. Vol. 
238, № 3. P. 248–262.
п.п. 3.
1. Богатиренко Р. С., 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П. 
Математика в 
економіці. Частина 2. 
Теорія ймовірностей 
та математична 
статистика : навч. пос. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. 196 с.
2. Журавльов В. П., 
Слюсаренко І. П., М. 
П. Фомін Прикладна 
математика для 
економістів: навч. пос. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 248 с. 
3. Журавльов В. П, 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П., Ярош Я. 
Д. Вища математика : 
навч. пос. для 
студентів галузі знань 
12 «інформаційні 
технології». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2020. 256 с.
п.п. 13. 
1. Журавльов В. П., 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П. Системи 
випадкових величин : 
метод. вказівки до 
практичних занять 
для студентів 
інженерних та 
економічних 
спеціальностей. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 36 с.
2. Журавльов В. П., 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П. 
Випадкові події: 
метод. вказівки до 
практичних занять 
для студентів 
інженерних та 
економічних 
спеціальностей. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 31 с.
3. Журавльов В. П., 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П. 
Прикладні задачі для 



економістів : метод. 
рекомендації для 
практичних занять 
для економістів. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 32 с.
п.п. 14.
Керівництво постійно 
діючим гуртком 
«Криптовалюта».

309927 Мороз Віра 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 
Український 
державний 

лісотехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
130402 Садово-

паркове 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023025, 
виданий 

26.06.2014

1 Екологія, 
безпека 
життєдіяльност
і та охорона 
праці

Український 
державний 
лісотехнічний 
університет, 1998, 
кваліфікація – 
інженер садово-
паркового 
господарства, 
спеціальність – 
«Садово-паркове 
господарство», 
диплом ВК від № 
10660742

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16 – 
екологія. «Екологічна 
роль дубових 
полезахисних лісових 
смуг в умовах 
Правобережного 
Лісостепу України», 
диплом ДК № 023025 
від 26.06.2014 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№СС00493706/011320
-20 ННІ «Іноваційна 
спрямованість 
педагогічноі 
діяльності». Дата 
видачі 28.02.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
1. Moroz V.V., Nykytiuk 
Y.A., Nykytiuk P.A., 
Kliuchevych M.M., 
Komorna O.M. Carbon 
Absortion Ability of 
Pine Forest Plantations 
in the Ukrainian 
Polissya. Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2020. №10 (2). P. 249–
255. 
2. Nykytiuk P., Moroz 
V., Komorna O., 
Nykytiuk Yu., 
Raschenko А. Species 
diversity indices in 
poultry farms’ insect 
communities. 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 2020, №10 
(6). Р. 66–68. 
п.п. 2.
Загальна кількість 
публікацій у фахових 



виданнях за п’ять 
останніх років – 35
1. Мороз В.В., Стасюк 
Н.М. Аналіз впливу, 
абіотичних чинників 
на стан лісових 
насаджень 
Карпатського регіону 
на прикладі 
Львівської області. 
East European 
Scientific Journal. 
2018. №10(38). С. 39–
44. 
2. Воробель М.І., 
Мороз В.В., 
Каплінський В.В. 
Ефективність дії 
різних доз мікробного 
препарату «Меганіт 
Нірбатор» на емісію 
парникових газів у 
гноєвому субстраті 
ВРХ. Передгірне та 
гірське землеробство і 
тваринництво. 2019. 
Вип. 66. С. 195–208.
3. Воробель М., Мороз 
В., Каплінський В. 
Ефективність дії 
гомеопатичного 
препарату на 
неспецифічну 
резистентність дійних 
корів. Вісник 
Агрофорум. 2019. № 
11 (106). С. 19–21.
4. Мороз В.В., 
Никитюк Ю.А. 
Вуглецепоглинальну 
здатність соснових 
лісових насаджень 
Київського Полісся. 
Захист і карантин 
рослин. 2019. Вип.65. 
С.133–148.
5. Moroz V. V., 
Nykytiuk U. A. 
Reduction of carbon 
absorption capacity of 
Chernihiv Polissya trees 
through loss of pine 
plantations. Journal of 
science. Lyon. 2020 
№6. Vol. 1. P. 3–10. 
6. Moroz V., Stasuik N. 
Ecological significance 
of coniferous forests in 
the Pre-carpathian 
forestry district. Annali 
d’Italia. Scientiffic 
Journal of. Italy. 2020. 
№14. Vol. 1. P. 10-15.
п.п. 4.
За останні 5 років 
підготовлено 2 
кандидати наук.
1. Дисертація Шевчук 
Н.І. на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 
03.00.16 – екологія 
«Екологічні функції та 
енергетичний 
потенціал лісових 
насаджень Поділля в 
умовах змін клімату». 
2. Дисертація Руденко 
О.М. здобуття 



наукового ступеня 
кандидата 
сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 
03.00.16 – екологія 
«Вплив 
лісорослинних умов 
на екологічні функції 
соснових насаджень 
Українського 
Полісся».
п.п. 8.
Виконання функцій 
наукового керівника 7 
наукових тем 
1. № 0116U002329 
«Дослідити 
вуглецепоглинальну 
та киснепродуктивну 
здатність дубових 
захисних лісових 
насаджень України в 
умовах змін клімату» 
(період виконання 
2016–2018 рр.); 
2. № 0116U001366 
«Розробити 
екологобезпечні 
препарати для 
активації ферментації 
гною і зниження 
емісії парникових 
газів» (період 
виконання 2016–2018 
рр.); 
3. № 0119U001185 
«Дослідити 
вуглецепоглинальну 
та киснетвірну 
здатність хвойних 
лісових насаджень 
Українських Карпат в 
умовах змін клімату» 
(період виконання 
2019–2020 рр.); 
4. № 0119U001185 
«Дослідити вплив дії 
неорганічних та 
біологічно активних 
речовин на виділення 
парникових газів при 
анаеробній 
ферментації курячого 
посліду (іn vitro)» 
(період виконання 
2019–2020 рр.); 
5. № 0120U105038 
«Встановити обсяги 
поглинання вуглецю 
та продукування 
кисню сосновими 
насадженнями 
Українського Полісся» 
(період виконання 
2020–2024 рр.).
п.п. 14.
У 2021 році 
керівництво 
студенткою, яка 
зайняла І місце у І 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Цивільна безпека 
(Безпека 
життєдіяльності)» 
(Хотянівська І. С. 
спеціальність 263 
«Цивільна безпека»).
п.п. 15.
1. Мороз В.В, Стасюк 



Н.М. Вплив 
кліматичних чинників 
на ентомофауну 
лісових насаджень 
Львівської області. 
Наука. Молодь. 
Екологія – 2019 : 
матеріали ХІІI Всеукр. 
наук.-практ. конф. (16 
трав. 2019 р.). 
Житомир, 2019. С. 22–
24.
2. Мороз В.В, Стасюк 
Н.М. особливості 
росту та розвитку 
Fagus sylvatica L. в 
Яворівському 
національному 
природному парку. 
«Подільські читання: 
Екологія, охорона 
довкілля, збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття: наука, 
освіта, практика» : зб. 
тез доп. Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(10–12 жовт. 2019 р.). 
Хмельницький, 2019. 
С. 190–192. 
3. Мороз В.В., Лисенко 
А.І. 
Вуглецепоглинальна 
та киснетвірна 
здатність дубових 
насаджень Поділля. 
Наукові підсумки 2019 
року : Зб. наук. 
матеріалів XXXVII 
Міжнар. наук.-практ.ї 
інтернет конф. (9 
груд. 2019 р.). 
Вінниця, 2019. С. 30–
35. 
4. Мороз В.В., Стасюк 
Н.М. Особливості 
росту і розвитку Pinus 
sylvestris l. в 
Яворівському 
Національному 
Природному Парку. 
Лісові екосистеми: 
сучасні проблеми і 
перспективи 
досліджень : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. (25 
лют. 2020 р.). 
Житомир, 2020. С. 14–
15. 
5. Мороз В.В. 
Встановлення 
конверсійних 
коефіцієнтів для 
соснових насаджень 
Волинського Полісся. 
Лісові екосистеми: 
сучасні проблеми і 
перспективи 
досліджень : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. (25 
лют. 2020 р.). 
Житомир, 2020. С. 
22–23.
п.п. 17.
Старший науковий 
працівник Інституту 
агроекології і 
природокористування 



НААН, відділу 
охорони ландшафтів, 
збереження 
біорізноманіття і 
природозаповідання, 
2014–2021 рр.
п.п. 18.
1. Наукове 
консультування 
державного 
підприємства 
«Житомирське лісове 
господарство» 
(договір 15-/1/17.11-03, 
2020 р.).
2. Наукове 
консультування 
державного 
підприємства 
«ДГ"Городецьке"» ІСГ 
Полісся НААН 
(договір № 0504 2020 
р.).

198358 Кравчук 
Ірина 
Ігорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007517, 
виданий 

26.09.2012

16 Право Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ, 
2008, кваліфікація – 
юрист, магістр права 
МВ №10035094 від 
25.09.2008 р.

Кандидат юридичних 
наук, 12.00.09 – 
кримінальний процес 
та криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-
розшукова діяльність. 
«Криміналістичне 
забезпечення слідчої 
діяльності в органах 
внутрішніх справ», 
диплом ДК №007517 
від 26.09.2012 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України. ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
СС00493706/004517-
17, «Роль навчальної 
дисципліни 
«Кримінальний 
процес» у формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього юриста». 
Дата видачі: 
23.10.2017 р.

Міжнародне 
стажування: Інститут 
освітнього та 
професійного 
розвитку (Будапешт). 
Сертифікат № IIS-
IEPD/02005/2021. 
«Сучасні освітні 
тенденції в 
інформаційному 
просторі та науковій 
діяльності. 
Європейський досвід 
та практика». Дата 
видачі 22 лютого 2021 
р.



Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
Zanfirova T., Aidynian 
A., Pokhodzilo Y., 
Kravchuk I., Rybalko H. 
2020. Current State and 
Perspectives of 
Criminalization of 
Violations of Labor 
Rights in the New 
Criminal Code of 
Ukraine. Systematic 
Reviews in Pharmacy, 
11 (11), 529-532.  
DOI:10.31838/srp.2020
.11.76.
п.п. 2.
1. Використання 
можливостей судових 
експертиз у межах 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень проти 
довкілля. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2018. Вип. 12(274). 
С.322-326.
2. Суб’єкти 
використання 
криміналістичних 
знань під час судового 
розгляду 
кримінальних 
проваджень. Право і 
суспільство. 2018. 6 ч. 
2. С. 191-197.
3.Криміналістичне 
забезпечення 
розкриття та 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень проти 
довкілля. Науковий 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
Право. 2018. Вип. 53, 
т.  2. С.109-112.
4.Використання 
криміналістичних 
знань у судовому 
розгляді 
кримінальних 
проваджень. 
Приватне та публічне 
право. Сумський 
національний 
аграрний університет. 
2018. № 4. С.79-83.
5. Особливості 
провадження судових 
дій під час судового 
розгляду 
кримінального 
провадження. 
Актуальні проблеми 
вітчизняної 
юриспруденції. 2019. 
№ 3. С. 127-131.
6. Теоретико-правові 
основи міжнародного 
співробітництва в 
межах кримінального 
провадження. 
VISEGRAD JOURNAL 



ON HUMAN 
RIGHTS.2019. 3 ч. 2. С. 
145-150.
7. Кравчук І.І., Зоріна 
А.С. Особливості й 
типові помилки 
провадження 
негласних слідчих 
(розшукових) дій у 
межах досудового 
розслідування. 
Порівняльно-
аналітичне право – 
електронне наукове 
фахове видання 
юридичного 
факультету ДВНЗ 
«Ужгородський 
національний 
університет». 2020. № 
1. С. 537-540.
8. Кравчук І.І., 
Якимчук І.С. 
Реабілітація 
незаконно засуджених 
у кримінальному 
провадженні. 
Юридичний науковий 
електронний журнал 
юридичного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету. 2020. № 
7. С. 367-370.
9. Кравчук І.І., Котюк 
А.С. Відшкодування 
шкоди, заподіяної 
особі невдалим 
медичним 
втручанням. Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
юридичні науки. Том 
31 (70) № 6 2020. С. 
36-41.
10. Kravchuk I., Bondar 
S. DOMESTIC AND 
FOREIGN 
EXPERIENCE OF 
JUDICIAL 
PROTECTION OF 
HONOR, DIGNITY 
AND BUSINESS 
REPUTATION IN THE 
CONDITIONS OF 
INTENSIVE 
DEVELOPMENT OF 
MEDIA SPACE. 
German International 
Journal of Modern 
Science No4, 2021.Page 
41-45.
п.п.3. Юридична 
відповідальність за 
порушення 
природоресурсного 
законодавства 
України: монографія. 
О. Б. Німко, Н. В. 
Бондарчук, Р. Д. 
Ляшенко, Л.П. 
Василенко, І.І. 
Кравчук; під заг. ред. 
О. Б. Німко. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2016. 208 с. 
(власний внесок 
розділ 3).
п.п. 13.
1. Методичні 
рекомендації до 



проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Кримінальний 
процес» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеню 
«Бакалавр» 
спеціальності 081 
«Право», галузь знань 
08 «Право». 
Житомир, 2019. 53 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
написання випускної 
кваліфікаційної 
роботи для ОС 
«Магістр» 
спеціальності 081 
«Право». Житомир, 
2019. 30 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Адвокатська 
діяльність» для 
студентів ОС 
«Магістр» напряму 
підготовки 081 
«Право». Житомир. 
2019. 43 c.
4. Методичні 
рекомендації до 
написання курсових 
робіт з дисципліни 
«Актуальні проблеми 
кримінального 
процесу» для 
магістрів 
спеціальності 081 
«Право». Житомир. 
2019. 27 с.
5.Методичні 
рекомендації до 
написання курсових 
робіт з дисципліни 
«Актуальні проблеми 
кримінального 
процесу» для 
магістрів 
спеціальності 081 
«Право». Житомир. 
2020. 32 с.
6.Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Кримінальне 
процесуальне право 
України» для 
бакалаврів з галузі 
знань 08 «Право» 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доцент І.І. 
Кравчук. Житомир, 
2021. 64с. 
7.Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Кримінальне 
процесуальне право 



України» для 
бакалаврів з галузі 
знань 08 «Право» 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доцент І.І. 
Кравчук. Житомир, 
2021. 33 с. 
8. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Адвокатура України» 
для студентів ОС 
«Бакалавр» з галузі 
знань 08 «Право» 
спеціальності 081 
«Право» / Укладач: 
к.ю.н., доцент 
кафедри 
правознавства І.І. 
Кравчук. Житомир. 
2021. 26c. 
9. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Криміналістика» для 
студентів ОС 
«Бакалавр» з галузі 
знань 08 «Право» 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доцент 
кафедри 
правознавства І.І. 
Кравчук. Житомир, 
2021. 56 с.
10. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Кримінальне 
процесуальне право 
України» для 
студентів ОС 
«Бакалав» з галузі 
знань 08 «Право» 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доцент 
кафедри 
правознавства І.І. 
Кравчук. Житомир, 
2021. 64с. 
11. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Кримінальне 
процесуальне право 
України» для 
студентів ОС 
«Бакалавр» з галузі 
знань 08 «Право» 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доцент 
кафедри 
правознавства І.І. 
Кравчук. Житомир, 
2021. 33 с. 
12. Методичні 



рекомендації з 
організації 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Криміналістика» для 
ОС «Бакалавр» з 
галузі знань 08 
«Право» спеціальності 
081 «Право» / 
Укладачі: к.ю.н., 
доцент кафедри 
правознавства І.І. 
Кравчук. Житомир, 
2021. 22 с. 
п.п. 14.
Керівництво 
науковою роботою 
студента (Зоріна А.С.), 
яка отримала ІІІ 
призове місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Юридичні науки», м. 
Одеса (2020 р.); 
п.п. 17.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю: з 2003 
року по 2012 рік 
служба в ОВС.

357136 Ковбасюк 
Сергій 
Валентинови
ч

керівник, 
Основне 
місце 
роботи

навчально-
науковий 

центр 
космічних 
технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 005367, 

виданий 
26.02.2016, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
001913, 

виданий 
22.09.1995

40 Алгоритмізаці
я і 
програмування

Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки 
ППО, 1983, 
кваліфікація – 
військовий 
радіоінженер, 
спеціальність – 
«Радіотехнічні 
засоби», диплом ЖВ 
№ 108072 від 
25.06.1983 р.

Харківська військова 
інженерна 
радіотехнічна 
академія ППО ім. Л. 
О. Говорова, 1988, 
кваліфікація – 
інженер-дослідник, 
спеціальність 
«Інженерна 
оперативно-тактична 
військ ППО», диплом 
ТВ № 569310 від 
11.07.1988 р.

Кандидат технічних 
наук, 20.02.14 – 
озброєння та 
військово техніка. 
«Адаптивні алгоритми 
визначення 
параметрів і 
траєкторії руху 
об’ємно-розподілених 
цілей типу хмар 
дипольних відбивачів 
в РЛС з ФАР», диплом 
КД № 062943, від 
13.05.1992 р.

Доктор технічних 
наук, 05.13.06 – 
інформаційні 
технології. 
«Теоретичні і 
прикладні основи 



побудови та 
застосування 
інформаційних 
технологій для 
автоматизованого 
оброблення 
вимірювальних даних 
в радіолокаційних 
засобах 
спостереження за 
космічними 
апаратами», диплом 
ДД № 005367, від 
25.02.2016 р.

Старший науковий 
співробітник, 20.02.14 
– озброєння та 
військово техніка, 
диплом СН № 001913, 
від 22.09.1995 р.

Підвищення 
кваліфікації: ЖДУ 
імені Івана Франка, 
Сертифікат про 
стажування ВО № 
0126 «вивчення 
досвіду викладання 
дисциплін «Теорія 
прийняття рішень», 
«Інформаційні 
системи та технології» 
та ознайомлення з 
досвідом 
використання 
інформаційних 
технологій в 
освітньому процесі 
закладу вищої 
освіти». Дата видачі 
21.01.2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2.
Загальна кількість 
публікацій за останні 
5 років – 6. 
1. Ковбасюк С. В., 
Андрєєв Ф. М., Статкус 
А. В. Оцінка 
можливості 
покращення 
точнісних показників 
алгоритмів уточнення 
кутових швидкостей 
балістичних і 
космічних об’єктів у 
РЛС надгоризонтного 
виявлення. Сучасні 
інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони. 
2018. № 1(31). С. 37– 
42.
2. Ковбасюк С. В., 
Випорханюк Д. М., 
Ракушев М. Ю. Стан 
нормативного 
забезпечення системи 
підготовки фахівців з 
вищою освітою за 
спеціалізаціями 
космічної діяльності у 
сфері оборони 
України. Військова 
освіта. 2019. Вип. 2 



(40). С. 33–45.
3. Ковбасюк С. В., 
Каневський Л. Б., 
Романчук М. П. 
Шляхи удосконалення 
інформаційного 
забезпечення 
Збройних Сил 
України при 
використанні даних 
дистанційного 
зондування Землі 
середнього 
просторового 
розрізнення. 
Проблеми створення, 
випробування, 
застосування та 
експлуатації складних 
інформаційних 
систем: зб. наук. пр. 
Житомир : 
Житомирський 
військовий інститут 
імені С. П. Корольова, 
2017. Вип.  14. С. 105–
115.
4. Ковбасюк С.В., 
Статкус А.В., Андрєєв 
Ф. М. Вибір варіанту 
побудови алгоритму 
уточнення вищих 
похідних дальності до 
балістичних і 
космічних об’єктів. 
Сучасні інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони. 
2017. № 1(28). С. 5– 
12.
5. Ковбасюк С. В., 
Ракушев М. Ю. Шляхи 
удосконалення 
траєкторної обробки 
для космічних 
апаратів видового 
спостереження в 
системі контролю та 
аналізу космічної 
обстановки. Сучасні 
інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони. 
2017. № 2(29). С. 71– 
75. 
п.п. 3.
1. Ковбасюк С. В., 
Шестаков В. І. 
Алгоритмічні мови та 
програмування. 
Частина II : навч. 
посіб. Житомир : 
ЖВІРЕ, 2003. 312 с.
2. Ковбасюк С. В., 
Писарчук О. О., 
Ракушев М. Ю. Метод 
найменших квадратів 
та його практичне 
застосування : 
монографія. Житомир 
: ЖВІ НАУ, 2008. 226 
с.
3. Ковбасюк С. В., 
Писарчук О. О., 
Герговський В. М. 
Основи програмного 
та математичного 
забезпечення 
автоматизованих 
систем управління 
військового 



призначення : навч. 
посіб. Житомир : 
ЖВІРЕ, 2005. 300 с.
4. Ковбасюк С. В., 
Писарчук О. О. 
Теоретичні основи 
автоматизації 
процесів вироблення 
рішень у системах 
управління : навч. 
посіб. Житомир : 
ЖВІРЕ, 2006. 132 с.
п.п. 4.
За останні 5 років 
підготовлено 1 
кандидата наук. 
Дисертація Романчука 
М. П. на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
255 – озброєння та 
військова техніка, 
спеціальна тема.
п.п. 8.
1. Виконання функцій 
керівника наукової 
теми № 0119U003102 
«Науково-технічне 
обґрунтування 
напрямів модернізації 
приймально-
вимірювальної та 
передавальної 
апаратури РЛС 5Н86» 
(період виконання 
2019 р.).
2. Член редакційної 
колегії журналів 
«Сучасні 
інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони» 
та «Проблеми 
створення, 
випробування, 
застосування та 
експлуатації складних 
інформаційних 
систем».
п.п. 11. 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради СРД 26.709.01 
(постійна), з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за 
спеціальностями: 
05.13.06 – 
інформаційні 
технології; 20.02.14 – 
озброєння і військова 
техніка, Національний 
університет оборони 
України імені Івана 
Черняховського.
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради СРК 14.719.01 
(постійна), з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 



ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальностями: 255 
– озброєння і 
військова техніка, 
Житомирського 
військового інституту 
імені С. П. Корольова.
п.п. 15.
1.  Kovbasiuk S., 
Kanevskyy L., 
Romanchuk M., 
Chernyshuk S. 
Detection of vehicles on 
images obtained from 
unmanned aerial 
vehicles using instance 
segmentation. 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering : 
Proceedings – 15th 
International 
Conference, 2020. с. 
267–271. 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6603580373.
2.  Kovbasiuk S., 
Kanevskyy  L., 
Sashchuk, I., 
Romanchuk, M. Object 
detection method based 
on aerial image 
instance segmentation 
in poor optical 
conditions for 
integration of data into 
an infocommunication 
system. Problems of 
Infocommunications 
Science and Technology 
: Proceedings on 
International Scientific-
Practical Conference. 
2019. Р. 224–228.
3.  Rakushev M., 
Permiakov O., 
Lavrinchuk O., 
Kovbasiuk S., 
Kravchenko Y. Object 
Detection Method 
Based on Aerial Image 
Instance Segmentation 
by Unmanned Aerial 
System in the 
Framework of Decision 
Making System. 
Advanced Information 
and Communications 
Technologies : 
Proceedings on 3rd 
International 
Conference. 2019. P. 
332–335.
4. Kovbasiuk S., 
Rakushev S., Permiakov 
M., Lavrinchuk O. 
Outer Space Monitoring 
System: Purpose, Tasks, 
Structure and 
approaches to 
trajectory processing. 
Advanced Trends in 
Information Theory : 
Proceedings 2019 IEEE 
International 
Conference. 2019. P. 
154–160,



5. Kovbasiuk S., 
Kanevskyy L., 
Chernyshuk S., 
Romanchuk M. 
Detection of vehicles on 
images obtained from 
unmanned aerial 
vehicles using instance 
segmentation/ 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering, TCSET 
2020 : Proceedings - 
15th International 
Conference. 2020. P. 
267–271. 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85086305339&origin=r
esultslist.
п.п. 18.
Член робочих груп 
Національного центру 
управління та 
випробувань 
космічних засобів з 
модернізації та 
розвитку 
інформаційних 
засобів системи 
контролю та аналізу 
космічної обстановки 
(2017–2020 рр.)

183585 Бродський 
Юрій 
Борисович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

38 Інформаційні 
технології

Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки, 
1985, кваліфікація – 
радіоінженер, 
cпеціальність 
«Радіотехнічні 
засоби», диплом МВ 
№ 039864 від 
21.06.1985 р.

Кандидат технічних 
наук, 05.12.21 – 
радіотехнічні системи 
спеціального 
призначення 
включаючи 
електродинаміку і 
техніку НВЧ. 
«Нелінійні ефекти, що 
виникають при 
розповсюдженні 
потужного НВЧ-пучка 
через атмосферу 
Землі», диплом КН 
№007274, від 
24.01.1995 р.

Доцент кафедри 
моделювання 
економічних процесів 
і комп'ютерної 
техніки, атестат ДЦ 
№007768, від 
19.06.2003 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/012391-20 
«Упровадження 
сучасних новітніх 



технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології». 
Дата видачі 23.10.2017 
р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 
1. Maevsky O., 
Artemchuk V., Brodsky 
Y., Pilkevych I., 
Topolnitsky P. 
Modeling of the Process 
of Optimization of 
Decision-Making at 
Control of Parameters 
of Energy and 
Technical Systems on 
the Example of Remote 
Earth’s Sensing Tools. 
Systems, Decision and 
Control in Energy I. 
Springer. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-48583-2_7.
2. Molodetska K., 
Brodskiy Yu., Fedushko 
S. Model of Assessment 
of Information-
Psychological Influence 
in Social Networking 
Services Based on 
Information Insurance. 
Control, Optimisation 
and Analytical 
Processing of Social 
Networks : Proc. of the 
2nd International 
Workshop on COAPSN-
2020. 2020. Vol. 2616. 
P. 187–198.  
http://ceur-ws.org/Vol-
2616/paper16.pdf.
п.п. 2.
Загальна кількість 
публікацій за останні 
5 років – 36.
1. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В. 
Моделювання 
природних процесів 
взаємодії з 
урахуванням 
невизначеності в 
початкових умовах 
задачі Коші. Scientific 
Journal “ScienceRise” 
№ 9/2 (26), September 
2016. С. 24–30.
2. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В. 
Аналіз фазових 
траєкторій при 
моделюванні 
динаміки розвитку 
екосистеми «Хижак-
жертва». Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 1 
(58). С. 185–194.
3. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В., 
Тимонін Ю. О. 
Імітаційне 
моделювання 



динаміки екосистем 
на прикладі системи 
«хижак – жертва». 
Scientific Journal 
“ScienceRise” № 10 
(39) 2017. С. 41–45.
4. Бродський Ю.Б., 
Грищук Р.В. Аналіз 
ролі та місця, сутності 
та змісту 
інформаційних 
технологій на 
сучасному етапі 
розвитку науки і 
техніки. Проблеми 
інформаційних 
технологій. 2018. №1 
(023). С.36-42. 
5. Пількевич І.А., 
Бродський Ю.Б., 
Маєвський О.В. 
Моделювання впливу 
шумів на кубітові та 
бітові сигнали. 
Сучасні інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони. 
2018. №3 (33). С.17-
20.
п.п. 3. Автор понад 10 
підручників та 
начальних посібників:
1. Бродський Ю. Б., 
Молодецька К. В., 
Борисюк О. Б., 
Гринчук І. Ю. 
Комп'ютери та 
комп'ютерні 
технології: навч. 
посібник. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. 186 с.
2. Бродський Ю.Б., 
Лапін А. В., Николюк 
О. М. Інформаційні 
системи і технології : 
навч. посіб. Житомир 
:ЖНАЕУ, 2017. 156 с.
3. Бродський Ю. Б., 
Молодецька К. В. 
Інформатика та 
програмування: навч. 
посібник. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2014. 276 с.
п.п. 8.
Виконання функцій 
керівника науково-
дослідної теми № 
0119U101362 
«Методологія 
побудови 
інформаційних 
технологій 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища та 
інформаційного 
простору» 2019–2022 
рр.).
п.п. 10.
Завідувач кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем 
Поліського 
національного 
університету (наказ № 
270 к від 20.06.19 р.)
п.п. 13. 
1. Бродський Ю.Б., 
Маєвський О.В. 



Методичні 
рекомендації для 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
технології» модуля 2 
«Комп’ютерний 
інструментарій 
обробки інформації та 
моделювання» для 
студентів галузі знань 
10 «Природничі 
науки», спец. 101 
«Екологія». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2017. 23 с.
2. Бродський Ю.Б., 
Маєвський О.В., 
Топольницький П.П. 
Методичні 
рекомендації до 
дисципліни «Чисельні 
методи» для студентів 
галузі знань 12 
«Інформаційні 
технології». Житомир, 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2020. 44с.
3. Николюк О.М., 
Бродський Ю.Б. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Оптимізаційні 
методи і моделі» для 
студентів галузей 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
та 05 «Соціальні та 
поведінкові науки». 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2020. 36с.
п.п. 15. 
1. Бродский Ю. Б., 
Тимонін Ю. О. 
Перспектива развития 
экономического 
знания 
интеллектуальной 
экономики. 
Інтелектуальна 
економіка: глобальні 
тенденції та 
національні 
перспективи: 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конференції, 26 трав. 
2016 р. Житомир, 
2016. 432 с. С. 176–181.
2. Бродський Ю.Б., 
Бродська М.Ю., Роль 
інформаційних 
технологій в процесі 
трансформації 
сучасного суспільства. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф., 16 
лист. 2018 р. 
Житомир, 2018. С. 
108–110.
3. Скидан О.В., 



Бродський Ю.Б.. 
Регіональний 
космічний центр 
«Полісся»: історія 
створення, стан та 
перспективи. Космічні 
технології: теперішнє і 
майбутнє : зб. тез 7-а 
міжнар. конф., 21 
трав. 2019 р., Дніпро, 
2019. С. 99.
4. Бродський Ю. Б., 
Молодецька К. В. 
Застосування умовної 
ентропії для 
оцінювання 
інформаційно-
психологічного 
впливу в соціальних 
мережах. Інформація, 
комунікація, 
суспільство 2020 
[електронний ресурс] : 
матер. 9-ї Міжнар. 
наук. конф. ICS2020. 
Львів, 2020. С. 64–65. 
Режим доступу: 
http://ics.skid-
lp.info/ics_2020Procee
dings.pdf .
5. Моделювання 
процесу управління 
параметрами 
технічних систем на 
прикладі засобів ДЗЗ 
/ О. В. Маєвський, Ю. 
Б. Бродський, П. П. 
Топольницький, І. А. 
Пількевич, В. О. 
Артемчук : зб. тез 
всеук. XXXVIIІ наук.-
техн. конф. молодих 
вчених та спеціалістів 
Інституту проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. Г. Є. 
Пухова НАН України. 
Ки : ІПМЕ НАНУ, 
2020. С. 63–66.
п.п. 17.
Центр контролю 
космічного простору 
в/ч № 28289. Інженер 
відділу апаратури 
командного пункту 
(автоматизовані та 
комп’ютерні системи 
обробки та 
відображення 
інформації про 
космічні та балістичні 
об’єкти у 
навколоземному 
космічному просторі) 
(1985–1990 рр.).

357136 Ковбасюк 
Сергій 
Валентинови
ч

керівник, 
Основне 
місце 
роботи

навчально-
науковий 

центр 
космічних 
технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 005367, 

виданий 
26.02.2016, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
001913, 

виданий 
22.09.1995

40 Об'єктно-
орієнтовне 
програмування

Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки 
ППО, 1983, 
кваліфікація – 
військовий 
радіоінженер, 
спеціальність – 
«Радіотехнічні 
засоби», диплом ЖВ 
№ 108072 від 
25.06.1983 р.

Харківська військова 
інженерна 



радіотехнічна 
академія ППО ім. Л. 
О. Говорова, 1988, 
кваліфікація – 
інженер-дослідник, 
спеціальність 
«Інженерна 
оперативно-тактична 
військ ППО», диплом 
ТВ № 569310 від 
11.07.1988 р.

Кандидат технічних 
наук, 20.02.14 – 
озброєння та 
військово техніка. 
«Адаптивні алгоритми 
визначення 
параметрів і 
траєкторії руху 
об’ємно-розподілених 
цілей типу хмар 
дипольних відбивачів 
в РЛС з ФАР», диплом 
КД № 062943, від 
13.05.1992 р.

Доктор технічних 
наук, 05.13.06 – 
інформаційні 
технології. 
«Теоретичні і 
прикладні основи 
побудови та 
застосування 
інформаційних 
технологій для 
автоматизованого 
оброблення 
вимірювальних даних 
в радіолокаційних 
засобах 
спостереження за 
космічними 
апаратами», диплом 
ДД № 005367, від 
25.02.2016 р.

Старший науковий 
співробітник, 20.02.14 
– озброєння та 
військово техніка, 
диплом СН № 001913, 
від 22.09.1995 р.

Підвищення 
кваліфікації: ЖДУ 
імені Івана Франка, 
Сертифікат про 
стажування ВО № 
0126 «вивчення 
досвіду викладання 
дисциплін «Теорія 
прийняття рішень», 
«Інформаційні 
системи та технології» 
та ознайомлення з 
досвідом 
використання 
інформаційних 
технологій в 
освітньому процесі 
закладу вищої 
освіти». Дата видачі 
21.01.2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:



п.п. 2.
Загальна кількість 
публікацій за останні 
5 років – 6. 
1. Ковбасюк С. В., 
Андрєєв Ф. М., Статкус 
А. В. Оцінка 
можливості 
покращення 
точнісних показників 
алгоритмів уточнення 
кутових швидкостей 
балістичних і 
космічних об’єктів у 
РЛС надгоризонтного 
виявлення. Сучасні 
інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони. 
2018. № 1(31). С. 37– 
42.
2. Ковбасюк С. В., 
Випорханюк Д. М., 
Ракушев М. Ю. Стан 
нормативного 
забезпечення системи 
підготовки фахівців з 
вищою освітою за 
спеціалізаціями 
космічної діяльності у 
сфері оборони 
України. Військова 
освіта. 2019. Вип. 2 
(40). С. 33–45.
3. Ковбасюк С. В., 
Каневський Л. Б., 
Романчук М. П. 
Шляхи удосконалення 
інформаційного 
забезпечення 
Збройних Сил 
України при 
використанні даних 
дистанційного 
зондування Землі 
середнього 
просторового 
розрізнення. 
Проблеми створення, 
випробування, 
застосування та 
експлуатації складних 
інформаційних 
систем: зб. наук. пр. 
Житомир : 
Житомирський 
військовий інститут 
імені С. П. Корольова, 
2017. Вип.  14. С. 105–
115.
4. Ковбасюк С.В., 
Статкус А.В., Андрєєв 
Ф. М. Вибір варіанту 
побудови алгоритму 
уточнення вищих 
похідних дальності до 
балістичних і 
космічних об’єктів. 
Сучасні інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони. 
2017. № 1(28). С. 5– 
12.
5. Ковбасюк С. В., 
Ракушев М. Ю. Шляхи 
удосконалення 
траєкторної обробки 
для космічних 
апаратів видового 
спостереження в 
системі контролю та 



аналізу космічної 
обстановки. Сучасні 
інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони. 
2017. № 2(29). С. 71– 
75. 
п.п. 3.
1. Ковбасюк С. В., 
Шестаков В. І. 
Алгоритмічні мови та 
програмування. 
Частина II : навч. 
посіб. Житомир : 
ЖВІРЕ, 2003. 312 с.
2. Ковбасюк С. В., 
Писарчук О. О., 
Ракушев М. Ю. Метод 
найменших квадратів 
та його практичне 
застосування : 
монографія. Житомир 
: ЖВІ НАУ, 2008. 226 
с.
3. Ковбасюк С. В., 
Писарчук О. О., 
Герговський В. М. 
Основи програмного 
та математичного 
забезпечення 
автоматизованих 
систем управління 
військового 
призначення : навч. 
посіб. Житомир : 
ЖВІРЕ, 2005. 300 с.
4. Ковбасюк С. В., 
Писарчук О. О. 
Теоретичні основи 
автоматизації 
процесів вироблення 
рішень у системах 
управління : навч. 
посіб. Житомир : 
ЖВІРЕ, 2006. 132 с.
п.п. 4.
За останні 5 років 
підготовлено 1 
кандидата наук.
Дисертація Романчука 
М. П. на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
255 – озброєння та 
військова техніка, 
спеціальна тема.
п.п. 8.
1. Виконання функцій 
керівника наукової 
теми № 0119U003102 
«Науково-технічне 
обґрунтування 
напрямів модернізації 
приймально-
вимірювальної та 
передавальної 
апаратури РЛС 5Н86» 
(період виконання 
2019 р.).
2. Член редакційної 
колегії журналів 
«Сучасні 
інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони» 
та «Проблеми 
створення, 
випробування, 
застосування та 
експлуатації складних 



інформаційних 
систем».
п.п. 11. 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради СРД 26.709.01 
(постійна), з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за 
спеціальностями: 
05.13.06 – 
інформаційні 
технології; 20.02.14 – 
озброєння і військова 
техніка, Національний 
університет оборони 
України імені Івана 
Черняховського.
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради СРК 14.719.01 
(постійна), з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальностями: 255 
– озброєння і 
військова техніка, 
Житомирського 
військового інституту 
імені С. П. Корольова.
п.п. 15.
1.  Kovbasiuk S., 
Kanevskyy L., 
Romanchuk M., 
Chernyshuk S. 
Detection of vehicles on 
images obtained from 
unmanned aerial 
vehicles using instance 
segmentation. 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering : 
Proceedings – 15th 
International 
Conference, 2020. с. 
267–271. 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6603580373.
2.  Kovbasiuk S., 
Kanevskyy  L., 
Sashchuk, I., 
Romanchuk, M. Object 
detection method based 
on aerial image 
instance segmentation 
in poor optical 
conditions for 
integration of data into 
an infocommunication 
system. Problems of 
Infocommunications 
Science and Technology 
: Proceedings on 
International Scientific-
Practical Conference. 
2019. Р. 224–228.



3.  Rakushev M., 
Permiakov O., 
Lavrinchuk O., 
Kovbasiuk S., 
Kravchenko Y. Object 
Detection Method 
Based on Aerial Image 
Instance Segmentation 
by Unmanned Aerial 
System in the 
Framework of Decision 
Making System. 
Advanced Information 
and Communications 
Technologies : 
Proceedings on 3rd 
International 
Conference. 2019. P. 
332–335.
4. Kovbasiuk S., 
Rakushev S., Permiakov 
M., Lavrinchuk O. 
Outer Space Monitoring 
System: Purpose, Tasks, 
Structure and 
approaches to 
trajectory processing. 
Advanced Trends in 
Information Theory : 
Proceedings 2019 IEEE 
International 
Conference. 2019. P. 
154–160,
5. Kovbasiuk S., 
Kanevskyy L., 
Chernyshuk S., 
Romanchuk M. 
Detection of vehicles on 
images obtained from 
unmanned aerial 
vehicles using instance 
segmentation/ 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering, TCSET 
2020 : Proceedings - 
15th International 
Conference. 2020. P. 
267–271. 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85086305339&origin=r
esultslist.
п.п. 18.
Член робочих груп 
Національного центру 
управління та 
випробувань 
космічних засобів з 
модернізації та 
розвитку 
інформаційних 
засобів системи 
контролю та аналізу 
космічної обстановки 
(2017–2020 рр.)

289382 Топольницьк
ий Павло 
Петрович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
кандидата наук 

KH 015695, 
виданий 

09.12.1997, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000030, 
виданий 

24.12.2003

39 Чисельні 
методи

Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки, 
1985, кваліфікація – 
інженер по 
експлуатації 
радіотехнічних 
засобів, спеціальність 
«Радіотехнічні 
засоби», диплом ИВ 
№159434 від 



21.06.1985 р.

Харківський 
військовий 
університет, 1994, 
кваліфіація - інженер-
дослідник, 
спеціальність 
«Інженерна 
оперативно-тактична 
військ 
протиповітряної 
оборони», диплом КК 
№901405 від 
25.06.1994 р.

Кандидат технічних 
наук, 20.02.14 – 
озброєння і військова 
техніка. 
«Вимірювання 
координат космічних 
об’єктів оптико-
електронними 
засобами відносним 
методом в умовах 
малої щільності 
опорних зірок», 
диплом КН № 015695, 
від 09.12.1997 р.

Доцент кафедри 
космічних систем, 
атестат 02 ДЦ № 
000030, від 24.12.2003 
р.

Підвищення 
квалфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/012417-20 
«Геоінформаційні і 
космічні системи та 
технології у 
формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери». Дата 
видачі 09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1.
Maevsky O., Artemchuk 
V., Brodsky Y., 
Pilkevych I., 
Topolnitsky P. 
Modeling of the Process 
of Optimization of 
Decision-Making at 
Control of Parameters 
of Energy and 
Technical Systems on 
the Example of Remote 
Earth’s Sensing Tools. 
Systems, Decision and 
Control in Energy I. 
2020. р. 111–122. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-48583-2_7 
.
п.п. 2.
Загальна кількість 



публікацій за останні 
5 років – 5.
1. Андреєв О. В., 
Парфенюк В. Г., 
Топольницький П. П., 
Франжі О. В. 
Підвищення 
завадостійкості пункту 
прийому цільової 
інформації з 
космічних апаратів в 
форматі HRPT. 
Проблеми створення, 
випробування, 
застосування та 
експлуатації складних 
інформаційних систем 
: Збірник наукових 
праць. 2016. Вип. 13. 
С. 20–29.
2. Андреєв О. В., 
Ципоренко В. В., 
Андреєва Є. О., 
Топольницький П. П. 
Визначення 
місцезнаходження 
джерела 
радіовипромінювання 
з аерокосмічного 
носія Проблеми 
створення, 
випробування, 
застосування та 
експлуатації складних 
інформаційних 
систем: Збірник 
наукових праць. 2017. 
Вип. 14. С. 85–90.
3. Ковтун С.О., 
Ковальчук С.В., 
Топольницький П.П. 
Статистичні 
характеристики 
енергетично 
прихованого 
фазоманіпульованого 
сигналу. Проблеми 
створення, 
випробування, 
застосування та 
експлуатації складних 
інформаційних систем 
: Збірник наукових 
праць. 2019. Вип. 16. 
С. 108–115.
4. Скидан О. В., 
Бродський Ю. Б., 
Пивовар П.В., 
Топольницький П.П. 
Космічні технології у 
виробничій системі 
сільськогосподарських 
товаровиробників. 
Наукові Горизонти. 
2019. Випуск 4. С. 3–
12.
5. Бродський Ю. Б., 
Ковтун С. О., 
Ковальчук С. В., 
Топольницький П. П. 
Методичний підхід до 
визначення 
статистичних 
характеристик 
кодофазоманіпульова
ного сигналу в 
інформаційних 
системах. Проблеми 
створення, 
випробування, 
застосування та 



експлуатації складних 
інформаційних 
систем: Збірник 
наукових праць. 2019. 
Вип. 17. С. 79–88.
п.п. 3.
Бугайов М. В., Даник 
Ю. Г., Родіонов А. В. 
Поздняков П. В., 
Пулеко І. В., 
Топольницький П. П. 
Основи побудови 
безпілотних 
роботизованих систем 
спеціального 
призначення : навч. 
посіб. Житомир : ЖВІ, 
2016. 320 с.
п.п. 10.
Начальник кафедри 
космічних систем 
Житомирського 
військового інституту 
імені С. П. Корольова, 
2006–2017 рр.
п.п.16.
Активний NetAcad 
Instructor (Cisco 
Networking Academy). 
Свідоцтво інструктора 
курсів:
IT Essentials: PC 
Hardware and Software 
(23.03.2021 р.);
п.п. 17.
Робота на посадах 
інженера понад 5 
років (1985–1991 рр.; 
1997–1999 рр.)

97944 Лапін 
Андрій 
Валерійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

аграрний 
менеджмент, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
126 

Інформаційні 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033809, 
виданий 

25.02.2016

24 Архітектура 
комп'ютерних 
систем

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1996 р., кваліфікація –
економіст-організатор 
сільськогосподарськог
о виробництва, 
спеціальність – 
«Аграрний 
менеджмент», диплом 
спеціаліста ЛН ВЕ 
№005729 від 
01.06.1996 р.

Житомирський 
державний 
технологічний 
університет, 2018 р., 
кваліфікація – магістр 
з інформаційних 
систем та технологій, 
спеціальність – 
«інформаційні 
системи та 
технології», диплом 
М18 №155755 від 
31.12.2018 р.

Кандидат 
економічних наук, 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності». 
«Інформаційне 
забезпечення 
вертикальної 
інтеграції підприємств 
аграрного сектора», 
диплом ДК №033809 



від 25.02.2016 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004524-17 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Операційні системи» 
у вищій школі». Дата 
видачі 23.10.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 3.
1. Бродський Ю.Б., 
Лапін А. В., Николюк 
О. М. Інформаційні 
системи і технології: 
навч. посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 156 с.
2. Лапін А. В., Грінчук 
І. О. 
Телекомунікаційні 
технології в діяльності 
підприємства: навч. 
посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 250 с.
п.п. 9.
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (2018, 2019, 
2020 рр.):
1. Почесна грамота 
МАН України, наказ 
НЦ “МАНУ” від 
12.09.2019 р., № 167 
2. Подяка МАН 
України, наказ НЦ 
“МАНУ” від 10.01.2020 
р., № 03.
п.п. 16.
Керівник та активний 
NetAcad Instructor 
(Cisco Networking 
Academy) Поліського 
національного 
університету. 
Свідоцтва інструктора 
курсів:
Academy Orientation 
(30.01.2020 р.);
IT Essentials: PC 
Hardware and Software 
(24.01.2020 р.);
Networking Essentials 
(02.02.2020 р.);
CCNA R&S: 
Introduction to 
Networks (22.04.2020 
р.);
Partner: NDG Linux 
Essentials (13.06.2020 
р.);
CCNAv7: Switching, 
Routing, and Wireless 
Essentials (13.01.2021 
р.).
п.п. 17.
Робота на посадах 
інженера та інженера 



комп’ютерних систем 
в Поліському 
національному 
університеті протягом 
понад 17 років (2003 
р. по теперішній час).
п.п. 18.
Консультування 
підприємства ТОВ 
“Вудлайф-еко” (2015–
2020 рр.), ФОП 
Пєшков М.М. (2019–
2021 рр.) з питань 
архітектури 
комп’ютерних систем 
(довідки № 02/02 від 
25.02.2021 р., № 07 від 
10.02.2021 р.). 

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР17. Виконувати 
паралельні та 
розподілені 
обчислення, 
застосовувати 
чисельні методи 
та алгоритми для 
паралельних 
структур, мови 
паралельного 
програмування при 
розробці та 
експлуатації 
паралельного та 
розподіленого 
програмного 
забезпечення.

Технології 
розподілених систем і 
паралельних 
обчислень

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен), державний іспит, 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР16. Розуміти 
концепцію 
інформаційної 
безпеки, принципи 
безпечного 
проектування 
програмного 
забезпечення, 
забезпечувати 
безпеку 
комп’ютерних 
мереж в умовах 

Право Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен), державний іспит, 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 



неповноти та 
невизначеності 
вихідних даних.

колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Основи кібербезпеки Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен), державний іспит, 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Інформаційна безпека Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен), державний іспит, 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР15. 
Застосовувати 
знання методології 

Проектування 
інформаційних систем

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 



та CASE-засобів 
проектування 
складних систем, 
методів 
структурного 
аналізу систем, 
об'єктноорієнтова
ної методології 
проектування при 
розробці і 
дослідженні 
функціональних 
моделей 
організаційно-
економічних і 
виробничо-
технічних систем.

матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен), державний іспит, 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Проектування 
інформаційних систем 
(курсова робота)

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
імітаційні методи (аналіз 
виробничих ситуацій, ігрове 
проектування); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
консультаціях; підсумковий 
контроль: семестровий 
(захист курсової роботи, 
залік); контроль у 
позанавчальний час; 
консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Виробнича практика Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування);загальнонаук
ові методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист звіту); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод 
демонстрації; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль: 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 



метод; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
метод «мозкового штурму»); 
імітаційні методи (аналіз 
виробничих ситуацій, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

практична перевірка; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР14. Знати 
мережеві 
технології, 
архітектури 
комп’ютерних 
мереж, мати 
практичні навички 
технології 
адміністрування 
комп’ютерних 
мереж та їх 
програмного 
забезпечення в 
процесі виконання 
розподілених 
обчислень.

Комп'ютерні мережі 
(курсова робота)

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
імітаційні методи (аналіз 
виробничих ситуацій, ігрове 
проектування); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
консультаціях; підсумковий 
контроль: семестровий 
(захист курсової роботи, 
залік); контроль у 
позанавчальний час; 
консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Комп'ютерні мережі Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен), державний іспит, 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Виробнича 
технологічна практика

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії); 

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист звіту); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 



імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР13. Володіти 
мовами системного 
програмування та 
методами 
розробки програм, 
що взаємодіють з 
компонентами 
комп’ютерних 
систем, 
застосовувати 
знання 
архітектури 
комп’ютерних 
систем, функцій 
операційних 
систем (ОС), 
програмних 
інтерфейсів для 
доступу 
прикладних 
програм до засобів 
ОС. 

Архітектура 
комп'ютерних систем

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен), державний іспит, 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Системне 
програмування

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен), державний іспит, 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Виробнича 
технологічна практика

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист звіту); 
контроль у позанавчальний 



дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Операційні системи Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен), державний іспит, 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР12. 
Застосовувати 
методи та 
алгоритми 
обчислювального 
інтелекту та 
інтелектуального 
аналізу даних в 
задачах 
класифікації, 
прогнозування, 
кластерного 
аналізу, пошуку 
асоціативних 
правил з 
використанням 
програмних 
інструментів 
підтримки 
багатовимірного 
аналізу даних на 
основі технологій 
DataMining, 
TextMining, 
WebMining.

Технології штучного 
інтелекту для обробки 
великих даних

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
метод «мозкового штурму»); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.



ПР11 Володіти 
навичками 
управління 
життєвим циклом 
програмного 
забезпечення, 
продуктів і сервісів 
інформаційних 
технологій 
відповідно до вимог 
і обмежень 
замовника, вміти 
розробляти 
проектну 
документацію 
(техніко-
економічне 
обґрунтування, 
технічне завдання, 
бізнес-план, угоду, 
договір, 
контракт).

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод 
демонстрації; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
метод «мозкового штурму»); 
імітаційні методи (аналіз 
виробничих ситуацій, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль: 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Виробнича практика Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування);загальнонаук
ові методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист звіту); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Системний аналіз Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
метод «мозкового штурму»); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.



ПР10. 
Використовувати 
інструментальні 
засоби розробки 
клієнт-серверних 
застосувань, 
проектувати 
концептуальні, 
логічні та фізичні 
моделі баз даних, 
розробляти та 
оптимізувати 
запити до них, 
створювати 
розподілені бази 
даних, сховища та 
вітрини даних, 
бази знань, у тому 
числі на хмарних 
сервісах, із 
застосуванням мов 
веб-програмування.

Бази даних 
(навчальна практика)

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; метод 
програмованого навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси, метод 
«мозкового штурму»); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування);загальнонаук
ові методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Бази даних (курсова 
робота)

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
імітаційні методи (аналіз 
виробничих ситуацій, ігрове 
проектування); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
консультаціях; підсумковий 
контроль: семестровий 
(захист курсової роботи, 
залік); контроль у 
позанавчальний час; 
консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Бази даних Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, ігрове 
проектування); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.



Web-програмування Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, ігрове 
проектування); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР8. 
Використовувати 
методологію 
системного аналізу 
об’єктів, процесів і 
систем для задач 
аналізу, 
прогнозування, 
управління та 
проектування 
динамічних 
процесів в 
макроекономічних, 
технічних, 
технологічних і 
фінансових 
об’єктах.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод 
демонстрації; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
метод «мозкового штурму»); 
імітаційні методи (аналіз 
виробничих ситуацій, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль: 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Системний аналіз Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри); загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.



експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Виробнича практика Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування);загальнонаук
ові методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист звіту); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР9. Розробляти 
програмні моделі 
предметних 
середовищ, 
вибирати 
парадигму 
програмування з 
позицій зручності 
та якості 
застосування для 
реалізації методів 
та алгоритмів 
розв’язання задач в 
галузі 
комп’ютерних 
наук.

Об'єктно-орієнтовне 
програмування 
(курсова робота)

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
імітаційні методи (аналіз 
виробничих ситуацій, ігрове 
проектування); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
консультаціях; підсумковий 
контроль: семестровий 
(захист курсової роботи, 
залік); контроль у 
позанавчальний час; 
консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Бази даних 
(навчальна практика)

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; метод 
програмованого навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси, метод 
«мозкового штурму»); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування);загальнонаук
ові методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Об'єктно-орієнтовне 
програмування

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 



обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР6. 
Використовувати 
методи чисельного 
диференціювання 
та інтегрування 
функцій, 
розв'язання 
звичайних 
диференціальних 
та інтегральних 
рівнянь, 
особливостей 
чисельних методів 
та можливостей їх 
адаптації до 
інженерних задач, 
мати навички 
програмної 
реалізації 
чисельних методів.

Чисельні методи Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри); загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен), 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Інформаційні 
технології (навчальна 
практика)

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; метод 
програмованого навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси, метод 
«мозкового штурму»); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування);загальнонаук
ові методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.



ПР1. 
Застосовувати 
знання основних 
форм і законів 
абстрактно-
логічного мислення, 
основ методології 
наукового пізнання, 
форм і методів 
вилучення, аналізу, 
обробки та 
синтезу інформації 
в предметній 
області 
комп'ютерних 
наук.

Історія та культура 
України

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси, метод 
«мозкового штурму»); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
узагальнення, моделювання, 
системного підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, семінарських 
заняттях; модульний 
контроль; підсумковий 
контроль: семестровий 
(екзамен), контроль у 
позанавчальний час; 
консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Філософія Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування,  
формалізації, узагальнення, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, семінарських 
заняттях; модульний 
контроль; підсумковий 
контроль: семестровий 
(екзамен), контроль у 
позанавчальний час; 
консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси, метод 
«мозкового штурму»); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування,  
формалізації, узагальнення, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
семінарських заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Ділова іноземна мова Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси); 
загальнонаукові методи 
(індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
семінарських заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік, 
екзамен); контроль у 
позанавчальний час; 
консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 



абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
системного підходу).

комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси, метод 
«мозкового штурму»); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування,  
формалізації, узагальнення, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
семінарських заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік, 
екзамен); контроль у 
позанавчальний час; 
консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Фізичне виховання Метод самостійної роботи; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); метод практичних 
робіт; загальнонаукові 
методи (індукції, дедукції, 
аналогій, спостереження, 
абстрагування, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу). 

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: 
тестування; практична 
перевірка; самоконтроль; 
метод самооцінки; 
спостереження за 
навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Фізика Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, метод 
тренажу); загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен), 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Екологія, безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 



евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси, метод 
«мозкового штурму»); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Право Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси, метод 
«мозкового штурму»); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР2. 
Використовувати 
сучасний 
математичний 
апарат 
неперервного та 
дискретного 
аналізу, лінійної 
алгебри, 
аналітичної 
геометрії, в 
професійній 
діяльності для 
розв’язання задач 
теоретичного та 
прикладного 
характеру в 
процесі 
проектування та 
реалізації об’єктів 
інформатизації. 

Вища математика Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, метод 
тренажу); загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен), 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Комп'ютерна 
дискретна математика

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 



демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри); загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен), 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Інформаційні 
технології (навчальна 
практика)

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; метод 
програмованого навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси, метод 
«мозкового штурму»); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування);загальнонаук
ові методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод 
демонстрації; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
метод «мозкового штурму»); 
імітаційні методи (аналіз 
виробничих ситуацій, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль: 
захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР3. 
Використовувати 

Теорія ймовірностей і 
математична 

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 



знання 
закономірностей 
випадкових явищ, їх 
властивостей та 
операцій над ними, 
моделей випадкових 
процесів та 
сучасних 
програмних 
середовищ для 
розв’язування задач 
статистичної 
обробки даних і 
побудови 
прогнозних 
моделей.

статистика обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри); загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен), 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР7. Розуміти 
принципи 
моделювання 
організаційно-
технічних систем і 
операцій; 
використовувати 
методи 
дослідження 
операцій, 
розв’язання одно– 
та 
багатокритеріаль
них 
оптимізаційних 
задач лінійного, 
цілочисельного, 
нелінійного, 
стохастичного 
програмування.

Моделювання систем Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри); загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Виробнича 
технологічна практика

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (захист звіту); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.



підходу).
ПР5. Проектувати, 
розробляти та 
аналізувати 
алгоритми 
розв’язання 
обчислювальних та 
логічних задач, 
оцінювати 
ефективність та 
складність 
алгоритмів на 
основі 
застосування 
формальних 
моделей 
алгоритмів та 
обчислюваних 
функцій.

Алгоритмізація і 
програмування

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації;
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; метод 
програмованого навчання; 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, метод тренажу); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік, 
екзамен), контроль у 
позанавчальний час; 
консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Інформаційні 
технології

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; імітаційні методи 
(імітаційні вправи); 
загальнонаукові методи 
(аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен), 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне); тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; 
спостереження за 
навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Інформаційні 
технології (навчальна 
практика)

Метод самостійної роботи; 
метод обговорення 
навчального матеріалу; 
метод показу, демонстрації; 
метод вправи; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод практичних 
робіт; метод проблемного 
навчання; метод 
програмованого навчання; 
інтелектуальної колективної 
діяльності (обговорення, 
дискусії, конкурси, метод 
«мозкового штурму»); 
імітаційні методи (імітаційні 
вправи, аналіз виробничих 
ситуацій, метод тренажу, 
розподіл ролей, ігрове 
проектування);загальнонаук
ові методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
поточний контроль на 
практичних заняттях; 
підсумковий контроль: 
семестровий (залік); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль: 



роботи обговорення навчального 
матеріалу; метод 
демонстрації; евристичний 
(бесіда, обговорення, 
дискусія); дослідницький 
метод; метод проблемного 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
метод «мозкового штурму»); 
імітаційні методи (аналіз 
виробничих ситуацій, ігрове 
проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

захист дипломної роботи; 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (індивідуальне); 
практична перевірка; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

ПР4 
Використовувати 
методи 
обчислювального 
інтелекту, 
машинного 
навчання, 
нейромережевої та 
нечіткої обробки 
даних, генетичного 
та еволюційного 
програмування для 
розв’язання задач 
розпізнавання, 
прогнозування, 
класифікації, 
ідентифікації 
об’єктів керування 
тощо.

Елементи теорії 
систем штучного 
інтелекту

Лекційний метод; метод 
самостійної роботи; метод 
обговорення навчального 
матеріалу; метод показу, 
демонстрації; метод вправи; 
евристичний (бесіда, 
обговорення, дискусія); 
дослідницький метод; метод 
практичних робіт; метод 
проблемного навчання; 
метод програмованого 
навчання; інтелектуальної 
колективної діяльності 
(обговорення, дискусії, 
конкурси, метод «мозкового 
штурму»); імітаційні методи 
(імітаційні вправи, аналіз 
виробничих ситуацій, метод 
тренажу, розподіл ролей, 
ігрове проектування, ділові 
ігри);загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, 
індукції, дедукції, аналогій, 
спостереження, 
абстрагування, 
формалізації, узагальнення, 
експерименту, 
моделювання, системного 
підходу).

Форми оцінювання: 
попередній контроль; 
поточний контроль на 
лекціях, практичних і 
лабораторних заняттях; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль: 
семестровий (екзамен); 
контроль у позанавчальний 
час; консультації.
Методи оцінювання: усне 
опитування (фронтальне, 
індивідуальне, 
комбіноване); письмовий 
контроль; тестування; 
практична перевірка; 
програмований контроль; 
графічний контроль; 
самоконтроль; метод 
самооцінки; спостереження 
за навчальною діяльністю 
студента; рейтингове 
оцінювання.

 


